
 

 1 

فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  ٌٍٍٍح اٌؼى فٝ اٌٍغح اٌؼهت١ح ٌٍّهؼٍح االتركائ١ح

  
                                                  

                    

 فى

 اللغة العربية
 م2طضظللصف االول االبتدائى

  الفصل الدراسي الثانى                 

 شرح قمة فى الروعة وتدريبات وافية            

 
       
 

 

  شرقية –فاقوس                    

 
 

 األستاذ/اعداد 

 عزازى عبده محمود
  

َ 10001641010 -   َ 10161046066 
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 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 
 شرقيٌ –فاقوس    مستر / فزازى فبده مخمودالقوـٍ

    ؼؼؽظؿؽػؼضطضم                طغطػؿؼغطططضم 

 لمزيد من المذكرات انـم لرابط جروب الفيس التقليمٍ 

facebook.com/groups/522440864764630https://www./ 

 فزازى فبده  –جروب اولٍ ابتداٍُ جميك المذكرات فربٍ ولمات  

https://www.facebook.com/groups/263165784204789/ 

 اٍُ فلٍ تليجرام أو جروب الواتس اولٍ ابتداٍُ  أو جروب أولٍ ابتد

 طغطػؿؼغطططضمن يريد اِشتراك فٍ جروب واتس أو تليجرام يرسل رسالٌ فلٍ رقم 

 فٍ ذدمٌ الجميك للرد فلٍ أى سؤال أو استفسار 

----------------------------  

ب والجود الذى قمت بى ِفداد هذه المذكرة كٍ تذرج لكم بوذا الشكل  أدفو هللا أن هللا مدى التقيقلم 

والسادة أولياء األمور وأدفو هللا بالتوفيق يكون القمل مفيدا للجميك  تّميذ  وأساتذتٍ المقلمين 

 للجميك وتخقيق اِستفادة الكاملٌ  وفٍ ذدمٌ الجميك للرد فلٍ أى سؤال أو استفسار 

–شاء هللا انتظروا قريبا جدا شرح كل دروس وقوافد اللمٌ القربيٌ للصف اِول اِبتداٍُ وان 

أو جروب الواتس م فلٍ رابط جروب الصف اِول فلٍ الفيس   ؿطضظالدراسً الثانٍ الفصل 

 الشرح فيديو  بالصوت والصورة فلٍ قتانٍ فلٍ اليوتيوب  القناة باسم والتليجرام    وتابقوا 

 ) مستر فزازى فبده مخمود ( 

 

 

https://www.facebook.com/groups/522440864764630/
https://www.facebook.com/groups/263165784204789/
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

ى.ىشرحىالتراكوبىاللغووة
 ٘ؤالء ( –٘اذاْ  –٘ماْ  –٘مٖ  –) ٘ما    : أمساء االشارة -ٔ

 : اٌُ اِانج ٌٍّفهق اٌّموه  ٘ما   -ٔ

 ٘ما فالغ  *                  ٘ما نظً *             ٘ما ٌٚك*        

 : اٌُ اِانج ٌٍّفهق اٌّؤٔس  ٘مٖ -ٕ

 ٘مٖ فالؼح  *            ٘مٖ ِٕٙكٌح *          ٘مٖ  تٕد*        

 : اٌُ اِانج ٌٍّصٕٝ اٌّموه ٘ماْ  -ٖ

 ٘ماْ ٌٚكاْ  *        ٘ماْ ِؼٍّا*          ْ٘ماْ فالؼا *      

 : اٌُ اِانج ٌٍّصٕٝ اٌّؤٔس ٘اذاْ -ٗ

 ٘اذاْ ٚث١ثراْ  *     ٘اذاْ ٍِّٙراْ *          ٘اذاْ فالؼراْ  *   

 : اٌُ اِانج ٌعّغ اٌؼالً اٌّموه ٚاٌّؤٔس  ٘ؤالء -٘

 ٘ؤالء ِؼٍّاخ   *    ٘ؤالء أٚثاء  *     ٘ؤالء ِؼٍّْٛ         *ؼْٛ ٘ؤالء فال * 

********************** 

  ٌعّغ غ١ه اٌؼالً ( ٘مٖ) إٔٔا ٍٔرفكَ اٌُ االِانج الؼع  
  ٘مٖ ِكاني ٔظ١فح  *                        ٘مٖ أِعان  * ِصاي :  

******************************************** 

 ( نحن   -أنا   )        ضوائز املخكلن -2
 ه ِرىٍُ ٌٍّفهق ) ِموه ِٚؤٔس (: ١ّ٘ أنا-أ     

o  أٔا ِؼٍُ               *  أٔا الػة                       * أٔا ِٕٙكي 
 : ١ّ٘ه ِرىٍُ ٌٍعّغ ٚاٌّصٕٝ تٕٛػ١ٗ  نحن ( ب

o  ٔؽٓ ِؼٍّاْ      * ٔؽٓ فالؼْٛ     *ٔؽٓ  تٕراْ     *ٔؽٓ ٚث١ثاخ 
******************************************* 

 : طبضمائر املخا -3

 ( أنتن –أنتم  –أنتما  –أنت  –) أنت         
 ١ّ٘ه ِفاٚة ٌٍّفهق اٌّموه  أنت : 

  ًِأٔد فالغ                 *أٔد ِؼٍُ                   *  أٔد ػا 

 : ١ّ٘ه ِفاٚة ٌٍّفهق اٌّؤٔس  أنت

  أٔد ِؼٍّح            *  أٔد فالؼح                  *أٔد ٚث١ثح 

 اٚة ٌٍّصٕٝ ) ِموه ِٚؤٔس (:١ّ٘ه ِف أنتما

 *أٔرّا فالؼاْ                *   أٔرّا ذ١ٍّمذاْ                  *     أٔرّا ػاِالْ 

 ١ّ٘ه ِفاٚة ٌعّغ اٌّموه : أنتم 

  أٔرُ فالؼْٛ           *     أٔرُ ِؼٍّْٛ          * أٔرُ ظٕٛق          *أٔرُ ذال١ِم 

  : ١ّ٘ه ِفاٚة ٌعّغ اٌّؤٔس  أنتن

 * أٔرٓ ِؼٍّاخ       *   أٔرٓ ِٕٙكٌاخ                *   أٔرٓ ٚث١ثاخ . 

********************************************* 

 :  ضمائر الغائب -4
 هن ( –هم  –هما  –هي  –) هو               

 ١ّ٘ه غائة ٌٍّفهق اٌّموه  هو : 

                  ٍُذ١ٍّم       ٘ٛ فالغ                 *  ٘ٛ ِؼ ٛ٘ * 
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 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  : ١ّ٘ه غائة ٌّفهق اٌّؤٔس  هي( ب

 * ٘ٝ ِؼٍّح                  * ٘ٝ  ٚث١ثح                     * ٘ٝ  فالؼح 

 : ١ّ٘ه غائة ٌٍّصٕٝ ) ِموه ِٚؤٔس ( هماض( 

 * ّ٘ا ػاِالْ        * ّ٘ا فالؼراْ    *  ّ٘ا ذ١ٍّماْ         *  ّ٘ا تٕراْ

 عّغ اٌّموه : ١ّ٘ه غائة ٌ هنق( 

 * ُ٘ ِؼٍّْٛ                 * ُ٘ ظٕٛق                         * ُ٘ فالؼْٛ 

 : ١ّ٘ه غائة ٌعّغ اٌّؤٔس  هنٖ( 

 *    ٘ٓ فالؼاخ                   * ٘ٓ ِؼٍّاخ                 * ٘ٓ ػاِالخ
************************** 

 رة ٚالؼع قائّا أْ ؼهف اٌالَ ٠ىْٛ فٛلغ ػالِح ٌىْٛ )  ْ٘ٝ اٌرٝ ذٕطك ٚذى:    الالم القوزيت  -ٕ

 (  ٚالؼع أْ األٌف ٚاٌالَ وائكج ػٓ ؼهٚف اٌىٍّح ١ٌٍٚد أ١ٍٔح .

 -ٚ –َ  –ن  –ق   -ف  –ؽ  –ع  –ؾ  –غ  –ض  –ب  –ا  ٕ٘ان ؼهٚف ذأذٝ قائّا تؼك اٌالَ اٌمّه٠ح ِثاِهج ِصً )

 ٚف تؼك اٌالَ ِثاِهج ٔؼهف أٔٙا الَ لّه٠ح ٜ ( تّؼٕٝ ػٕكِا ٔعك أٜ ؼهف ِٓ ٘مٖ اٌؽه –ٖ 

  أِصٍح: 

 الَ لّه٠ح ( )                ثؽه    اٌْ            الَ لّه٠ح ( نٔة                       )األ 
 ٌالَ لّه٠ح (     فهٚف          اٌْ *             ) الَ لّه٠ح (ؽّان                    ا (  
  ٌْالَ لّه٠ح ( ؼٕة                     )ا 
  ٌْالَ لّه٠ح (فهاٌٚح                  اٌْ *           ) الَ لّه٠ح (غهاب                    ا ( 
  ٌْالَ لّه٠ح ( ىراب                     )اٌْ *            ( الَ لّه٠ح مّه                      )ا  
  ٌْالَ لّه٠ح ( )               ٛنق      اٌْ *            الَ لّه٠ح ( ّٛو                     )ا 
  ٌْالَ لّه٠ح (١ك                       اٌْ *              الَ لّه٠ح ( ٙك٘ك                   )ا ( 

 ****************** 
: تكا٠ح األٌف ٚاٌالَ ذىْٛ وائكج ػٓ اٌىٍّح ١ٌٍٚد أ١ٍٔح  ٚاٌالَ   الالم الشوسيت*

أْ اٌؽهف اٌراٌٝ ِثاِهج ٌؽهف اٌالَ  ٠ىْٛ قائّا ا١ٌٍّّح ذىرة ٚال ذٕطك ٚالؼع قائّا 

ِّكٚقا أٜ فٛلٗ ػالِح ِكج تّؼٕٝ أْ اٌؽهف ٠ىْٛ ِٙؼفا ٠ٕطك ِهذ١ٓ ٠ٚىرة ِهج 

 ٚاؼكج 

  الحظ أن هناك حروف تأتى دائما بعد الالم الشمسيت مباشرة 
 ْ ( –ي  –ظ   - ٚ –ٖ  –ْ   -َ  –ي  -و   –ن  –ل  -ق –ز  -)  خ

  ها الم مشسيةكلوات ب:  أمثلة 

 ؼثاْ ص  اٌفاغ                                       *  ر  اٌ * 

 ئة ٌم  اني                                     *  ك  ٌا * 

 نع ى  اٌ*                                      ٠ّح ه  اٌ* 

 ًّّ اٌ*       ّه                                ٍ  اٌ*  

 ٙاتٛ اٌ*        ج                              نٕٛ  ٌا* 

 ظٙه اٌ*         ه٠ك                              ط  ٌا* 

 ٛن ٕ  اٌ*   ٍثٓ                                   اٌ*  
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 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

هد  –هد بالياء   -حروف هد باأللف  3:  املد فً اللغة العربية  حروف  املد
 :  بالىاو

ٌىٝ ٠ىْٛ ٕ٘ان ِك تاألٌف التك أْ ذؽرٜٛ اٌىٍّح ػٍٝ ؼهف األٌف )ا(  ٚأ٠ٙا التك أْ  :   املد باأللف  -1

 ٠ىْٛ اٌؽهف اٌٍاتك ٌؽهف األٌف )اٌؽهف اٌّّكٚق فٛلٗ ػالِح فرؽح )  َ  ( 

--------------------------------------------------------  

 *  كلوات بها هد باأللف )  ا (
 * الكلوة                            *  حرف املد         * احلرف املودود      
   -   

 
 ذاء  ) خ (   -   ِك تاألٌف )ا(                                      باكت

   -   
 
 فاء  )ف(   -   ِك تاألٌف )ا(                                      ح  اتف

 -   
 
 تاء )ب(   -ِك تاألٌف )ا(                                          سن  اب

 -  
 
 ؼاء  )غ(   -ِك تاألٌف )ا(                                         بي اأصح

-----------------------------------------------------------  

ٚأ٠ٙا التك أْ ٠ىْٛ  ٌىٍّح ػٍٝ ؼهف اٌٛاٚ )ٚ(ك أْ ذؽرٜٛ اٌىٝ ٠ىْٛ ٕ٘ان ِك تاٌٛاٚ  الت:    املد بالىاو -ٕ  

 اٌؽهف اٌٍاتك ٌؽهف اٌٛاٚ )اٌؽهف اٌّّكٚق فٛلٗ ػالِح ّ٘ح  )  ُ  (  

  *  كلوات بها هد بالىاو  ) و ( 
 احلرف املودود   *               حرف املد                          الكلوة      

-    
 
 اٌفاء ) ف(  -ِك تاٌٛاٚ              -                                 ل ىف

-   
 
 اٌماف )ق(   -ِك تاٌٛاٚ              -                                 لىحق

-   
 
 اٌهاء )ن(   -ِك تاٌٛاٚ              -                                روسر

------------------------------------------------------------------- 

 : ياء  املد بال -3
ٌىٝ ٠ىْٛ ٕ٘ان ِك تا١ٌاء  التك أْ ذؽرٜٛ اٌىٍّح ػٍٝ ؼهف ا١ٌاء  ) ٜ (   ٚأ٠ٙا التك أْ ٠ىْٛ اٌؽهف اٌٍاتك  

 ٌؽهف ا١ٌاء )اٌؽهف اٌّّكٚق ذؽرٗ  ػالِح وٍهج  ) ِ  (  

 *  كلوات بها هد بالياء  ) ي ( 
 * احلرف املودود            *  حرف املد                           *الكلوة      

 ا١ٌُّ  )َ(  -ِك تا١ٌاء              -                                  لةيجم  -

 اٌفاء )ؾ(  -ِك تا١ٌاء              -                                     ًأخم  -

 ا١ٌُّ  ) َ(  -          ِك تا١ٌاء    -                                      ًأه -

 اٌظاء  ) ظ(  -ِك تا١ٌاء           -                                    فةينظم   -
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 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  ؽ١ًٍ اٌّماٚغ إٌٛذ١حذاٌرؽ١ًٍ اٌٝ ِماٚغ ٔٛذ١ح :  -ٕ
  ً ٘ما اٌٍؤايؼٛتح فٟ ٘ما اٌٍؤاي وص١ه ِٓ اٌرال١ِم ٚأ١ٌٚاء األِٛن ٠عكْٚ ٔؼ:- ٔ

  تأٌف ٚالَ وائكج ػٓ اٌىٍّح ٌٛاء وأد الَ لّه٠ح أٚ ١ٍِّحٔثكأ تاٌىٍّاخ اٌرٝ ذثكأ 

أٌف ٚالَ لّه٠ح ِمطغ ٚاؼك ٚػِّٛا أٜ ؼهف ػ١ٍٗ ػالِح ٌىْٛ ) ْ ( ٠ىْٛ ِغ اٌؽهف اٌمٜ ٠ٍثمٗ ِمطغ ٚأ٠ٙا  •

  أٜ ؼهف ِك ٠ىْٛ ِغ اٌؽهف اٌّّكٚق ِمطغ

ٌْىرَاب ) اي / ن / ذا / ب  )ِصاي : ا

مطغ / ٚاٌىاف ِمطغ )ن( / ٕٚ٘ا ِك تاألف الْ اٌّك ٚاٌّّكٚق لّه٠ح الْ )اي ( ِوٍّح اٌىراب ذؽرٜٛ ػٍٝ الَ  •

 )ِمطغ )ذا ( / ٚاٌثاء ِمطغ ) ب

أِا اٌالَ ا١ٌٍّّح فٕعك أْ اٌؽهف اٌراٌٝ ٌالَ ٠ىْٛ ِّكٚقا أٜ ػ١ٍٗ ػالِح ِكج ) ّ( ٚتاٌراٌٝ اٌؽهف اٌّّكٚق ٕ٘ا  •

ىرة ٚؼكٖ ٚثؼا اْ ٌُ ٠ىٓ تؼكٖ ٌىْٛ أٚ ؼهف ِك فاٌٛ٘غ ِهج ِغ األٌف ٚاٌالَ فٟ ِمطغ ِٚهج ٠٠ىرة ِهذ١ٓ 

  ٠فرٍف

اء ) اًٌ / ي / ِا / ء َّ  ٍ  ) ِصاي : اٌ

الؼع ٕ٘ا أْ اٌىٍّح ذؽرٜٛ ػٍٝ الَ ١ٍِّح الْ األٌف ٚاٌالَ ٚاٌؽهف اٌّّكق اٌراٌٝ ِثاِهج ٌؽهف اٌالَ ِمطغ  *

هٜ ِمطغ )ي( / وٍّح اٌٍّاء تٙا ِك تاٌراٌٝ )اًٌ ( شُ ٔىرة اٌؽهف اٌراٌٝ ٌؽهف اٌالَ اٌؽهف اٌّّكق ِهج أـ

 )ؼهف اٌّك ٚاٌّّكٚق ِمطغ ) ِا ( / ٚاٌّٙىج ِمطغ )ء

اٌٛ٘غ ٠فرٍف ل١ٍال ٌٛ أْ اٌىٍّح ذؽرٜٛ ػٍٝ الَ ١ٍِّح ٚاٌؽهف اٌّّكق تؼك اٌالَ ٠ىْٛ تؼكٖ ؼهف ِك أٚ ؼهف  *

  )ػ١ٍٗ ػالِح ٌىْٛ ) ْ 

  ) ِصاي إٌ ٛن ) آٌ / ٔٛ / ن

  )ح إٌٛن ترا الَ ١ٍِّح ٚاٌؽهف اٌّّكق ؼهف إٌْٛ ١ٍ٠ٗ ؼهف ِك )اٌٛاٚالؼع ٕ٘ا وٍّ

الْ ذؽ١ًٍ اٌىٍّح واٌراٌٝ )آٌ ( ِمطغ / شُ ٔىرة اٌؽهف اٌّّكق إٌْٛ ِهج أـهٜ ٚتؼكٖ ؼهف ِك ٚاٚ ٠ىرة إٌْٛ 

  ) ٚاٌٌٛٛ ِمطغ )ٔٛ( / ٚاٌهاء ِمطغ ) ن

ٍٙا اٌٝ ِماٚغ أُ٘ ؼاظح الا وأد اٌىٍّح ذؽرٜٛ ػٍٝ ؼهف ِك ) اٌىٍّاخ اٌرٝ ال ٠ٛظك ترا أٌف ٚالَ وائكج وٝ ٔؽٍ •

 ٜ ( ػٕك اٌرؽ١ًٍ اٌٝ ِماٚغ التك أْ ٠ىْٛ ؼهف اٌّك ٚاٌؽهف اٌّّكٚق ِمطغ ٚاؼك-ٚ-ا

١ً ) ظ ِّ  )/ ي ( * ُوُ٘ٛن )و/٘ٛ/ ن ـ/ ١ِ ـِصاي * َظ

  هجأ٠ٙا اٌؽهف اٌمٜ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ ػالِح ٌىْٛ ٠ىْٛ ِمطغ ِغ اٌؽهف اٌٍاتك ٌٗ ِثاِ*

ٍَْؼثُْٛ ) ٠ٍ  (/ تٛ / ْ ـ/ ػ ـِصاي * ٠
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

           --  فٙهي اٌّموهج

 اٌّؽٛن اٌصاٌس : و١ف ٠ؼًّ اٌؼاٌُ 

   اٌطث١ؼح -ٔ
 اٌمٕح اٌّّرهوح : أؼالَ ػا١ٌح *

 أٔا ٚٔؽٓ  *      اٌّك تاالٌف  *       ٘مٖ –٘ما  -*الؼع ٚٔؼٍُ           * 
 أّٔطح اٌمٕح اٌّٛظٙح *ٌاٌُ    اٌّغاِه  -*١ّٔك اٌىْٛ اٌّّهق      -*

 ذم٠ُٛ ذى٠ٕٛٝ        *     

 اٌّٛ٘ٛع اٌصأٝ  : االٍٔاْ    -ٔ
  أّٔطح اٌمٕح اٌّّرهوح : اٌٛنق 

   ذؽكز      * اٌّك تاٌٛاٚ –ـٛ  -اٌّك تا١ٌاء       * ٠اء اٌٍّى١ح       * اِالء 
      الؼع ٚذؼٍُ       *      ٘ٛ ٚ٘ٝ        * اٌراء اٌّهتٛٚح    * اٌّؤٔس ٚاٌّموه 
      ذكن٠ثاخ ػاِح        *  ١ّٔك أٔا أٍاْ     * اٌمٕح اٌّٛظٙح أًٔ اٌىراتح * 
  أّٔطح اٌمٕح اٌّٛظٙح * 
   ٕٝذم٠ُٛ ذى٠ٛ *         
   * اٌؼة ٚاِهغ 

 :   ذأًِ إٌٛنج . ػثه ِف١ٙا ػّا ذهاٖ ِٚا أػعثه   اٌطث١ؼح -ٔ
 اًٌّّ إٌفهاء ٘غ قائهج ؼٛي اٌّعهج      ٚـطا ذؽد و٘ٛن ػثاق 
   

 

 
 ِالا ذالؼع فٝ إٌٛنج االٌٚٝ ؟  -ٔ
 ِا اٌُ اٌىٛوة اٌمٜ ٔؼ١ُ ػ١ٍٗ ؟  -ٕ
 ِا اٌٍْٛ اٌمٜ ٠غٍة ػٍٝ ٌْٛ وٛوة األنٖ ؟  -ٖ
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  ػا١ٌح ٕ٘ا اٌُ تٕد (    اٌمٕح اٌّّرهوح : أـالَ ػا١ٌح( 
 ٔرهٔد .  ذؽة )ػا١ٌح ( االٌرىّاف  فٍك٠ٙا ِغف اٌٝ ِؼهفح وً ِئ  .ٚذمهأ اٌىرة ٚذرٕفػ اال

 ذمك٠ُ ّٔٛلض * ذٍأي ػا١ٌح ٚذثؽس ٚذرف١ً ٚذىرّف  . لاخ ٠َٛ ٍٚثد اٌّؼٍّح ِٓ اٌرال١ِم 

 اترىانٜ . فّّٕد )ػا١ٌح ( ِعٍّا ٌّهوثح فٙاء .ٌٍّّهٚغ 
  . أرٙد )ػا١ٌح ( ِٓ ٕٔغ ِعٍُ ٌّهوثح اٌفٙاء تىً ذفا١ٍٔٙا  .ؼرٝ اٌفٛلج اٌرٝ ٌرهذك٠ٙا

أطٍمد   ٖ.ٕ.ٔػ١ٕ١ٙا ٚذف١ٍد أٔٙا فٝ اٌّهوثح ٚفعاج , ٚأغّٙد ٚ٘ؼد )ػا١ٌح ( اٌفٛلج 

ِا ٘ما إٌّظه اٌهائغ ؟  أظه اٌٝ وٛوة االنٖ ِٓ اٌفٙاء ٠ثكٚ وىهج ٌٛٔٙا ت١ٓ فٝ اٌفٙاء 

األونق ٚاألـٙه .ٚ٘ما أ٠ٙا اٌمّه اٌمٜ ٔهاٖ فٝ ا١ًٌٍ , ٚ٘مٖ اًٌّّ اٌرٝ ذٙئ ٌٕا فٝ إٌٙان 

ظٍد ذكٚن !هوثح اٌرٝ ٕٔؼرٙا . ِا أظًّ ٘ما إٌّظه . ظٍٍد ذٕظه اٌٝ اٌفٙاء ذٕظه اٌٝ اٌّ

ؼٛي وٛوة االنٖ , فٙٝ وه٠ٚح اٌّىً . ِا ٘ما ؟ إٔٝ انٜ شّا١ٔح وٛاوة أـهٜ ٔؼُ ٔؼُ ٌمك 

ذموهخ  لهأخ لٌه  فٝ وراب .  ػطانق . و٘هج األنٖ.اٌّه٠ؿ . وؼً .أنأٛي .ٔثرْٛ  شّا١ٔح 

اٌفٛلج ٚاترٍّد , ٚلاٌد : ِا أظًّ ٘مٖ . ـٍؼد )ػا١ٌح ( وٛاوة فٝ اٌّعّٛػح ا١ٌٍّّح 

ٌّكنٌح ٚذؼهٖ ّٔٛلض اٌّهوثح اٌفٙائ١ح  اٌهؼٍح ٚذّٕد أْ ٠ّه اٌٛلد ٌه٠ؼا ٚذم٘ة اٌٝ ا

 , ٚذؽىٝ ألٔكلائٙا ػٓ نؼٍرٙا فٝ اٌفٙاء .ّؼٍّرٙا ٌ
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 *تدريبات علٍ القصٌ المشتركٌ )أحالم عالجٌ (
 (  وٍّب اعزّؼذ اٌٝ اٌىٍّخ فٝ اٌمظخ اعزّغ اٌٝ اٌمظخ ِٓ ِؼٍّه  ٚضغ ػالِخ )/-1

  الٍ     فٍ                         
  
  
  

 ة( ضغ دائشح زٛي اٌىٍّخ إٌّبعجخ ٌّؼٕٝ اٌدٍّخ : 
 فٝ    (  -اًٌّّ ذٙئ ٌٕا ........... إٌٙان                              ) اٌٝ     -ٔ

 اٌٝ  (   -)  فٝ                                لهأخ لٌه  .............  وراب         -ٕ

 فٝ  (    -شّا١ٔح وٛاوة ......... اٌّعّٛػح ا١ٌٍّّح            ) اٌٝ    -ٕ
 اٌٝ  (   -)  فٝ        ذّٕد أْ ٠ّه اٌٛلد ٌه٠ؼا ٚذم٘ة ......اٌّكنٌح  -ٗ

 اٌٝ (   -) فٝ        ذف١ٍد )ػا١ٌح ( أٔٙا  ............ اٌّهوثح                           -٘
 اٌٝ ( –أظه  ............. وٛوة األنٖ  ِٓ  اٌفٙاء                           ) فٝ   -ٙ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ًٔ اٌىٍّح تإٌٛنج إٌّاٌثح ض( 

 عالجٌ      شمس             كوكبقمر                
 

                                               
                                              

 عبر بالرسم عما يعجبك فٍ الفضاء  د(

 
 
 
 
 

 .................  ن–ج -ف –ا  –ع    .................      * َ   -ي    -*  ي    ٖ(  وْٛ وٍّاخ ِٓ اٌؽهٚف  : 

 َ  ................ –ي  –ن ف  .............    * –ا –خ  -ض   .................             * غ   -َ   -ن   -*  ج  

 ي   -ق   -ٚ    -و    -َ      -ؾ      -ٚ(  اورة وٍّاخ ٠ىْٛ أٌٚٙا ؼهف ِٓ  اٌؽهٚف اٌرا١ٌح :  خ         

 .............-.................-................. -................ -............. -...............-...............  -ِصاي :   ذّه   
 اورة اٌىٍّاخ إٌّاٌثح ٌىً ٔٛنج : و( 

 
.............    ........ ......................................  
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  (هؤالء -هذه     -)هذا   ارة :أسماء االش*    
)  

                              هذا  : اسم اشارة للمفرد المذكر -1  
       أرنب  هذارجل                هذا                                

 اسم اشارة للمفرد المؤنث            هذه : -2
 بطٌ                                         هذه    *   بنت     هذ ه  

 
 تدريبات علٍ أسماء االشارة : 

 ًٔ اٌىٍّح تإٌٛنج إٌاٌثح -ٔ

 
 

 هذه                                                                  
 

                              هذا                                                
-------------------------------------------------- 

 اقرأ وصل كل صورة بما يناسبوا : -2
                      

 

                         
  ٌهذا فم           * هذه أسرة       * هذا مركب        *  هذه حديق 

--------------------------------------------------- 
 ٘مٖ  ( ٌىً ٔٛنج -اٌة ) ٘ما  اورة اٌُ االِانج إٌّ-3

 

    .....          ........                   ............        ....... 
-------------------------------------------------- 

 هذه( –أكمل كل جملٌ باسم االشارة المناسب )هذا  -3

  ٌعالم فضاء                *  ........ مدرسٌ جمجل   ....... 

  بقرة نافعٌ                * ......... قمر منجر    ......... 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  :  مد )ا (  المد باألف 
ٌىٝ ٠ىْٛ ٕ٘ان ِك تاألٌف التك أْ ذؽرٜٛ اٌىٍّح ػٍٝ ؼهف األٌف )ا(  ٚأ٠ٙا التك أْ ٠ىْٛ اٌؽهف اٌٍاتك   

   اٌؽهف اٌّّكٚق فٛلٗ ػالِح فرؽح )  َ  ( ٌؽهف األٌف )

  ٜٛوٍّاخ ِصً ) ألْ  (    )أٌك  (  )أؼّك  ( )فأن (  )وأي (  ٘مٖ اٌىٍّاخ ١ًٌ تٙا ِك تاالٌف نغُ أٔٙا ذؽر

 ػٍٝ ؼهف االٌف ٌٚىٕٙا ١ٌٍد ِك 

--------------------------------------------------------  

 ا (*  كلوات بها هد باأللف )  
 * احلرف املودود        * الكلوة                            *  حرف املد            
   -   

 
 ذاء  ) خ (   -               ( ِك تاألٌف )ا                                 باكت

   -   
 
 )ف(  فاء   -                 ( ِك تاألٌف )ا                              ح  اتف

 -   
 
 تاء )ب(   -        ِك تاألٌف )ا(                                          سن  اب

 -  
 
 ؼاء  )غ(   -       ِك تاألٌف )ا(                                        بي اأصح

 ذكن٠ثاخ ػٍٝ اٌّك تاالٌف )ِك ا (

 : ٌْٛ ٚناٌُ قائهج ؼٛي وً ٔٛنج تٙا ِك تاالٌف   -ٔ
 

                                                            

---------------------------------------------------- 

 انٌُ قائهٚ ؼٛي وً وٍّح تٙا ِك تاالٌف : ِك )ا (   -ٕ
 *ـٙهاٚاخ     * أنٔة     * ؼٕاْ    *  واًِ   * أٌهذٝ   * ٌثأ    * لانب     

 لمد فى كل كلمة والحرف الممدود  حدد حرف ا -ٖ  

 الحرف الممدود     حرف المد                 الكلمة                 

------               -------------          --------------- 

 َفارس                        ا                             فَ -

 ...                         ...............                      عادل -

  .........                        ..........                       جمال -

 جبَال                      .........                        .......... -

 ............                        ........                  حبال       -

 شمال                          ..........                    ................... -

اِح  حلل الى مقاطع صوتية  -ٗ  َّ اْ ....../......./......*/ ..../..... ./ .......ُؼٛخ  ...../.....   *َؼ َٕ * اْتِه٠ك      ِؼ

 ...../....../......ِقطَار  *   ....../......./......* مصباح  ....../....../.....

  ........../.......(        * َصْقر  ) ...( ر  ) ........./............/.* عْصفُو

 * ُصْندُوق  ) .........../........./........( * ِصنَّارة ) ........../........../....../.......( 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

ا / ن   أقِط اٌّماٚغ ٌرىْٛ وٍّاخ -٘  ِِ    .........  / َ ـٌؽْ .................*  ِؼـ/ 

ْٚ /فَا / ي  ..............   * وٛ /  َوـ/ب  .............* ـ  /  َن/ ذٟ  ..............     * أ ٌْ  أ

------------------------- 

 أوًّ وً وٍّح تاٌؽهف اٌّّكٚق إٌّاٌة : -ٙ

  

           حـ ...ان              حـ...امٌ                            ....اعز  
  --------------------------- 

 اورة ؼهف اٌّك ٚاٌؽهف اٌّّكٚق فٝ اٌىٍّاخ اٌرا١ٌح :  -0
 .........   غهاب .......-......... * ٌّاغ   ........-ِفراغ* .......- ...... 
 ........   ٘اتٛ ...-..........* أٚفاي  ........-ِهاع *   ...........-.... 

 وْٛ وٍّاخ ِٓ اٌؽهٚف ٠ىْٛ تٙا ِك تاالٌف  -8
   ا-ٚ-ف –ي                                                     ا  -و   –أَ  -٘ـ  –ن-                 ْ 

               ........................                                   ................... 

5-  
 ...............اورة ِا ٠ٍّٝ ػ١ٍه : .......................................... 

..................................................................................... 

 اورة تفٛ ظ١ًّ  :    ٘ما لٍّٝ          ٘مٖ ؼم١ثرٝ  -.ٔ

                               ......................       ................ 

    ٓأٔا ٚٔؽ 
 ِرىٍُ ٌٍّفهق ) ِموه ِٚؤٔس ( : ١ّ٘ه أٔا 

 ِٙهض*أٔا                   تٕد  *  أٔا                    أٔا ِؼٍُ              -ٔ
 

 )ِموه ِٚؤٔس (: ١ّ٘ه ِرىٍُ ٌٍعّغ ٚاٌّصٕٝ تٕٛػ١ٗ  ٔؽٓ-ٕ

   *ٔؽٓ ٚث١ثاخذال١ِم     *      * ٔؽٓ                            فالؼْٛٔؽٓ *

                                
------------------------------------------------------- 
  تدريبات  علٍ )أنا ونحن (

 نحن (  -أكمل الجمل بالكلمٌ المناسبٌ ) أنا  -1

    ٌموندسون مجدون        .........أوالد مخلصون         * ........... تلمجذة نشجط ........  * 

      نحب مصر          .......  عامل مجتود             * .......... ألعب الكرة ....... *   

 ارسم نفسك وأصحابك  ثم عبر عما رسمتى باستخدام أنا ونحن  -2

 

 صل الكلمات بالكلمٌ المناسبٌ -3 
 )  أنا  (                          ) نحن (                            

    نقرأ     * أفوم    أرسم        * نكتب          * نجري       * أزرع       * أضحك * 



 

 13 

فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

   ق  رِالمش   ن  كو  نشيد  : ال  : 

  ٌْهقُ ّْ ُّ اٌْ  ُٗ ظْ َٛ ا  ِْ ِْ َٛ األٌْ  ً  وُ  ُُ ٍ  ىِ رَ ٠َ        ***         ٌٍىٛ   ا
   ٌٍـْ  ُْ ْٛ ا ِْ  هُ َٙ األ ً  فِ  ًُ ا٠َ َّ رَ ذَ     ***          ان  عَ أ ْ  ىَ َِ  ٝ و   ا
   ٌٍؼْ اٌه   كِ ٍْ ـَ  ْٓ ِِ  ان  ؽَ ٚتِ      ***       ان  َٙ أْٔ  قُ نَ األوْ  ُْ ْٛ ا َّٓ  

 
 : الشرح 

 الكون المشرق.ما عنوان النشجد ؟  *  -1
   يتكلم كل االلوانماذا يتكلم الوجى المشرق للكون ؟ * -2
  اللون األخضرما لون االشجار ؟    *  -3
  تتمايل فٍ كل مكانأين تتمايل األشجار ؟ *-4
  ؟    ماذا يمثل اللون األزرق كما فومت من النشجد -5
  * يمثل لون األنوار والبحار  
 َمْن خلق األنوار والبحر  ؟    -6
 *  هللا الرحمن . 

ىمضادهاىالكلمةىمعناهاىالكلمة
  المظمم   المشرق    العالم الكون   
 يصمت-يسكت  يتكمم     المضئ المشرق 

 تسكن-تعتدل    ل تتماي يتحدث يتكمم   
   المغات     األلوان 
   تيتز -تنتشر   تتمايل  
ىى اهلل  الرحمن  
ىمضادهاىالكلمةىالجمعىىالمفرد
  األلوان   المون  األكوان    الكون
  أشجار  شجرة الوجوه  الوجو 
  أنيار   نير  أماكن-أمكنة   مكان
  بحار  بحر
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 ٌ تدريبات وأنشط
 اقرأ وصل كل جملٌ بما يناسبوا: -1

 أنوار  -*البحار من خلق                              
 أشجار  -اللون األزرق                               * 

 الرحمن  -* اللون األخضر                              

 ضع دائرة حول الكلمٌ المناسبٌ :  -ب( 
 األٔٛان (-األ٠اَ    -األٌٛاْ      )          اٌٛظٗ اٌّّهق ٌٍىْٛ ٠رىٍُ وً .......-ٔ
 ِىاْ  (  -له٠ح    -............          ) ِك٠ٕح   األِعان ذرّا٠ً فٝ وً  ......-ٕ

 األونق (  –األٔفه  -اٌٍْٛ ..............أٔٙان                             ) األـٙه  -ٖ

 اٌّغاِه ( –اٌىْٛ اٌّّهق   -ػٕٛاْ ا١ٌّٕك ٘ٛ  ...............                  )  اٌؼاٌُ -ٗ     

 ة إٌالٓ  فٝ األت١اخ ِٓ اٌىٍّاخ الهأ شُ أظة : ا( أورج(

 األٌٛاْ  -أِعان   -اٌّّهق    -) ِىاْ            

 اٌٛظٗ ............ ٌٍىْٛ      ٠رىٍُ وً  ...............

 اٌٍْٛ األـٙه ..........     ذرّا٠ً  فٝ وً ..............

 ب(  ِا ٌْٛ األِعان ؟ .............................

 ا١ٌّٕك وٍّاخ ػٍٝ ٔفً اٌٛوْ : ض( ٘اخ ِٓ 

 ...................    *أِعان .....................  -* األٔفه 

 ق(  اورة اٌث١د اٌمٜ أػعثه فٝ ا١ٌّٕك ِغ نٌُ ِا ٠ؼثه ػٕٗ 

............................................................................................. 

.............................................................................................. 

   م الِ ر س  امِ غ  م  ال 

    .    غ ٌِ ا َٛ ٌْ ُِ ا اٌُِ اٌَٝ تاَِلِق اٌَُؼاٌ ٌَ َغاُِه  ُّ افُه اٌ ٍَ ُ٠ 
  ًا ِفرٍف ًِ ًُ ََٚؼا ُ  , ٠َٚأو ٗ  تاٌ ًُ ٌاٌُ إٌ اَي تٛظ ً  ا فِ ٠ُمَاتِ  .ٍك تَ  ٝ و

              ٌْفٝ ا ْٕٙ ًَ ُُ  ك أو ََ ؼَ اٌط   ٌاٌ  . انؽَ اٌْ  ا

            ٍَ ًَ ا فَ أِا فٝ فهٔ  ا  تكً ا ٚوُ ـثىً  أو

    َٕاْ أوً ؼُ فٝ ٌث ًٕ  ا  رً ٠ْ ا ٚوَ ّ
  
  ُؽة  ٠  ْْ  اٌثالق  ؼهف أوالخِ رَ , ٠َٚ  ٠ٍافهَ  ٌاٌُ أ
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  : ٌتدريبات وأنشط 
 صل الطعام بالصورة المناسبٌ :  -1

 حار                     * خبز وزبد  حمص وزيت                * طعام 
 

                                        
 

 ضع دائرة حول االجابٌ الصحجحٌ : -2
 ٌاٌُ  (  -ٌاِػ    -٠ٍافه اٌّغاِه .......... اٌٝ تالق اٌؼاٌُ اٌٛاٌغ  )  ؼٍٓ   -1

 (  ؼى٠ٓ  -ػاتً      -٠ماتً ٌاٌُ إٌاي تٛظٗ ...................       ) تاٌُ   -2

 إٌٙك  (  -ٌثٕاْ     -أوً ٌاٌُ اٌطؼاَ اٌؽان  فٝ ...................  ) فهٍٔا  -3

 ـثىا ٚوتكا  (  –أٌّاوا   -أوً ٌاٌُ فٝ فهٍٔا ............                  ) ٌؽِٛا   -4

 اورة اٌُ اٌثٍك تعٛان  إٌٛنج : -ٖ

..............   ..............        ............  
 رتب كلمات كل جملٌ : -4  

   الناس  –يقابل  -بوجى   –سالم   -باسم   ............................................... 

   سالم          ................................................. -حمصا   -أكل    -وزيتا 

   سالم               ......... –أن –يحب  –يسافر............................................ 

   الطعام           ...................................................... –فٍ –الحار  -الوند 

 : أمام كل جملٌ بما يناسبوا ×( ضع عالمٌ )/(  أو)  -4
 (  *يسافر المعلم سالم الٍ ألمانجا                               )       

 (    * تشتور فرنسا بالطعام الحار                                )    
 (      * يقابل المغامر سالم الناس بوجى باسم                      )  

 * يأكل سالم طعاما مختلفا فٍ كل بلد                         )        ( 

 مع أصحابك عنى  ارسم البلد الذى تحب أن تسافر الجى وتحدث -5
  

 

ْٗ / َن/ ب ......................... -ٙ ا / ِب / ..............ْ٘ة / ع  *أقِط اٌّماٚغ ٌرىْٛ وٍّاخ : * ِ َ٘  *            ...

 *  ِف / ذا / غ  ....................  *أػـ/ ال /َ  ...............      ٚ   .....................

ا/ ٌـ /َ  ...... ٌَ ا   ..............    * َو٠ْـ/ خ  ...................* ٌَ  ..............      * فَـ/َنٔـْ/ 

 ؼًٍ اٌىٍّاخ اٌٝ ِماٚغ ٔٛذ١ح : -7

ِْٕكي   ........./............/...../.........            * قت اتَح  ........../....../...../........ َٙ ُِ * 

ك     ............/. ٌَ ه  ......../....../........./...../.......           ........../............... * أَ ِِ َغا ُّ ٌْ   *  ا
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 ي(  -يـ      * المد بالجاء : مد )
ٌىٝ ٠ىْٛ ٕ٘ان ِك تا١ٌاء  التك أْ ذؽرٜٛ اٌىٍّح ػٍٝ ؼهف ا١ٌاء  ) ٜ (   ٚأ٠ٙا التك ياء  :  املد بال

 )اٌؽهف اٌّّكٚق ذؽرٗ  ػالِح وٍهج  ) ِ  (   أْ ٠ىْٛ اٌؽهف اٌٍاتك ٌؽهف ا١ٌاء

 كلوات بها هد بالياء  ) ي ( *  
 * احلرف املودود            *  حرف املد                           *الكلوة      

 ا١ٌُّ  )َ(  -       ِك تا١ٌاء           -                                  لةيجم  -

 اٌفاء )ؾ(  -      ِك تا١ٌاء           -                                     ًأخم  -

 ا١ٌُّ  ) َ(  -    ِك تا١ٌاء            -                                      ًأه -

 اٌظاء  ) ظ(  -      ِك تا١ٌاء          -                                    فةينظم   -

 ألن الخرف الممدود ليس مكسورا كلمات بوا ياء ولكنوا ليست مد بالياء 

 َسيْارة (  -الوالَدين    -هَدى    -مَنٍ    -مثل )  َخيوان  
 ِخظ الخرف السابق لخرف الياء مفتوخا وليس مكسورا فوذه الكلمات ليس بوا مد بالياء  

 ِخظ وانطق المد بالياء واكتب الكلمٌ : -ط    وأنشطٌتدريبات 

 

..........                           ................                                                                                   
 اسعُ دائشح زٛي اٌىٍّخ اٌزٝ ثٙب ِذ ثب١ٌبء ٌْٚٛ زشف اٌّذ -2

    ِِش٠ض   -َز١ٛاْ   -عِؼ١ذ    -   طِغ١ش    -    َع١بسح   - ٟ ِِّ  ط١َبسح  –   أ

  * خرف المد         الخرف الممدود*              الكلمٌ*-ظ

 -            ُػظ١-     ..................                      - ............... 

 -            سف١غ-        ....................                    - ................... 

 -            ٚص٠ش-           ...................                    - .............. 
 -     ٌز٠ز      -         ....................                       -..................... 

 -             وج١ش-         ....................                   -.................... 

             ػج١ش-        ...................                     - ...................... 

 

 وْٛ وٍّبد ِٓ اٌسشٚف ثٙب ِذ ثب١ٌبء :-3

 ة -ش-٠ـ طَ -     ٠ـ  –ي  –ا –رـ َد -ِـ      د    -ـ ز-٠ـ  -لـ –ـخ 

   .....................                   .............                                 ......................... 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 زذد اٌسشف اٌّّذٚد ٚزشف اٌّذ فٝ وً وٍّخ ثٙب ِذ  -5
      ....................   ِذ٠ٕخ    ......................... *      عف١ٕخ 
         ..................   ١ً  .........................     لْش٠خ ِّ  *   َخ
        ...................  َػِض٠ض     ...........................   ٜ َٛ  * عٍ
          .....................   ِٟسث١ِغ  ................. –*  أث......... 
 ٚص٠ش  ................................ شع١ُ ث *       ........................ 

 أظش اٌٝ اٌظٛسح زذد اٌىٍّبد اٌزٝ ثٙب ِذ ثب١ٌبء ٚاوزجٙب -6

 

................     ...............        .............. 

 

 

 
7 

 أِبِه ِدّٛػخ ِٓ اٌسشٚف اوزت وٍّبد رجذأ ثىً زشف ٠ىْٛ ثٙب ِذ ثب١ٌبء -7

 ........................ع ..........           س  ............................

 ك  ................................         ج  ..............................

 .           د  ................................................................. ر 

 ح  .....................................        ................................   و

 فبر فن الصورة بجمل مستذدما الكلمات التاليٌ  -ؾ 

 واسقٌ  (   -أطفال  –مسرور   -نخن    -جميلٌ     -)  هذه     

….……………………….

. 

.................................... 

................................... 

.................................... 

.................................... 

................................... 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

   ياء الملكجٌ ياء تلحق بآخر االسم لتدل علٍ ملكجٌ الشئ:    *ياء الملكجٌ

 مثال   

          ًأب -     أب           

          ًقلم -    قلم   

     ًٌمدرست -    مدرس     

        ًٌحقجبت -   حقجب 

              ًأذن  -أذن                          

 ولكنوا ليست ياء الملكيٌءِخظ أن هناك كلمات تنتوٍ باليا 
   ٍ(يمشٍ –قـً ي -يجري      -) يمنً  تأتٍ فٍ نوايٌ الفقل مثل الياء الت 

 *هناك بقض الكلمات الياء أصليٌ وليست ياء الملكيٌ مثل : 

 (-فدوى    -هدى   -) يمنٍ   

 *تدريبات وأنشطٌ

 ارسم داُرة ولون الكلمات التٍ بوا ياء الملكيٌ :  -ط
 لقبتٍ  –بريد  –سور   -قميصٍ    -جدى   -بلدى    -سلوى     -*كتابً   

------------------------------ 

 فبر فن الصور التاليٌ مك اـافٌ ياء الملكيٌ للكلمٌ : -ظ

  .....................              .................... 

         ......................                                               ....................    

--------------- 

 ات مـافا اليوا ياء الملكيٌ أكمل الجمل بكلم-ع
 ..................  خ١ٍّخ ٚٔظ١فخ  -2أٔب أزت  أثٝ ٚ ....................                  -1

 .اشزشٜ .........  وشح خذ٠ذح -4زىٝ ...............  زىب٠خ خ١ٍّخ                     -3           

   ٌّىبْ اٌزٜ رشاٖ فٝ اٌظٛسح أظش ٚػجش ٚطف ا *     حتدد –خط -اهالء

.............................................................................................. 

 
   ذلق هللا الكون جميّ              : خ١ًّ ثخظاكتب 

                                 .......................................... 

 ......................................................ّء :  اكتب ما يملٍ فليك .*اِم
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 لواو  :  مد )و(  *المد  با

ٚأ٠ٙا التك أْ  ك أْ ذؽرٜٛ اٌىٍّح ػٍٝ ؼهف اٌٛاٚ )ٚ(ٌىٝ ٠ىْٛ ٕ٘ان ِك تاٌٛاٚ  الت:    املد بالىاو

   ٠ىْٛ اٌؽهف اٌٍاتك ٌؽهف اٌٛاٚ )اٌؽهف اٌّّكٚق فٛلٗ ػالِح ّ٘ح  )  ُ  (

  *  كلوات بها هد بالىاو  ) و ( 
 *   احلرف املودود               ملد حرف ا                    الكلوة           

-    
 
 اٌفاء ) ف(  -ِك تاٌٛاٚ              -                                 ل ىف

-   
 
 اٌماف )ق(   -ِك تاٌٛاٚ              -                                 لىحق

-   
 
 اٌهاء )ن(   -      ِك تاٌٛاٚ          -                                روسر

 اٌثاء ) ب(  -ِك تاٌٛاٚ               -ن                                   ٛػثُ  -
--------------------------- 

الؼع ٕ٘ان تؼٗ اٌىٍّاخ تٙا ؼهف اٌٛاٚ ٌٚىٕٙا ١ٌٍد ِك تاٌٛاٚ  الْ اٌؽهف اٌٍاتك ٌؽهف اٌٛاٚ 

 ١ًٌ ػ١ٍٗ ّ٘ح 

ٍْٜٛ   -ؼ١َٛاْ    ِصً  )   ٌ -    ٜٛ ْ٘  ( َؼٖٛ  -ن

 حدريباث وأنشطت                   
  * خرف المد         الخرف الممدود*              الكلمٌ*- 

 -            عطٛس            -              ..................- ............... 

 -                سِٛػ       -          .................... - ................... 

 -                 ص٘ٛس       -             ...................- .............. 
 -                   ٔغٛس      -         ....................   -..................... 

 -                طمٛس        -        ....................   -.................... 

                     ِشٚس       -        ...................  - ...................... 
                           ػظٛس-          ....................-  ................... 

 ٘غ قائهج ؼٛي اٌىٍّاخ اٌرٝ تٙا ِك تاٌٛاٚ :  -ٕ
 *  ١ٌٚك      * لٕٛن *نقٚق    *لهْٚ       * ذًٛٔ      * ٚنق   

 اقِط اٌّماٚغ إٌٛذ١ح ٌرى٠ٛٓ وٍّاخ :  -ٖ

  ...................   ٕٔـْ / قٚ / ق   ...................        * ػـ / ُٚٛ / ن 
 .........................     ِٕـْ/ ٔٛ / ن     .....................      * ورـ /وٛ/خ 

 ٍّح ِف١كج : نذة اٌىٍّاخ ٌرىْٛ ظ -ٖ
   ٘مٖ    .................................  -و٘ٛن   -ظ١ٍّح 
    ً٘ما      ...................................  -٘فُ   -ف١ 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 ----------- 
 أوًّ اٌؽهف اٌّّكٚق ٚؼهف اٌّك فٝ وً وٍّح : -ٗ

         فا ..... ي                             فال ......   ْ     

 اورة ؼهف اٌّك ٚاٌؽهف اٌّّكٚق فٝ وً وٍّح : -٘

 * ٌٛن    ) ............................(                    فٙٛق   ).......................(      

 * ػ١ٛب ) .............................(                *ِىرٛب  ) ......................(      

********************************************* 

 ) ضوائز غائب (      هى    -*هو   
 ١ّ٘ه غائة ٌٍّفهق اٌّموه  هو : 

    ِؼٍُ                       * ٘ٛ ذ١ٍّم                 ٘ٛ ِٙهض ٛ٘  * 
  ٝ٘٠ٍؼة اٌىهج                       * ٘ٛ ٠ؼاٌط اٌّه ٛ٘ 

 ٍّفهق اٌّؤٔس ٌ: ١ّ٘ه غائة  هي( ب

 * ٘ٝ  فالؼح                ١ثح * ٘ٝ  ٚث     * ٘ٝ ِؼٍّح      
 * ٘ٝ ذّهغ اٌكني                                        *  ٘ٝ ذؼطف ػٍٝ اٌفمهاء 

 تدريبات وأنشطٌ 

 هٍ (  بالصورة المناسبٌ  –صل)هو -ط

 هٍ   -هو                         

 

               
 ناسب : هو  (  أمام كل صورة خسب الم –اكتب )هٍ -ظ

 ............  تأكل   ......................... يصلٍ      *     

 ...................... يطير        ................  ترقص                              
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 بالمناسب صل كل جملٌ -ع

 فٝ اٌسمً  -٠ّبسط اٌش٠بضخ                               *                                   

 فٝ إٌبدٜ   -٘ٝ                                          * رغبػذ أِٙب                                            

 فٝ إٌّضي -*٠طٛف                                                                                          

 زٛي اٌىؼجخ  -٘ٛ                                             *٠ضسع                                                   

  األخضشاسعُ دائشح زٛي اٌدٍّخ اٌظس١سخ ٚلُ ثز٠ٍٕٛٙب ثبٌٍْٛ -4

  ٌٝاٌّذسعخ                               * ٘ٛ ٠ست أِٗ                    * ٘ٝ رششة اٌٍجٓ ٘ٝ ٠ز٘ت ا 
    ُرىزت اٌذسط                                     * ٘ٝ رسىٝ اٌسىب٠خ                * ٘ٛ رشع ٛ٘ 

 سرت اٌىٍّبد ٌزىْٛ خٍّخ طس١سخ : -5

       طفً   -ٔش١ظ-  .............    ٛ٘........................................... 
        ػطٛفخ    .......................................................... –٘ٝ -طج١جخ 
      ٠ؼبٌح    -اٌّش٠ض-  .............................................................   ٛ٘ 
     ِزفٛلخ    -ثٕذ-  .....       ٝ٘............................................................. 

******************************************************* 

 (  ة   -  ـت )    الخاء املزبوطت*
 -ذٍؽك اٌراء اٌّهتٛٚح فٝ آـه االٌُ فمٛ  ٌٚٙا ِىالْ :*

 ِٕٙكٌح  (, -ِؼٍّح    -ٚث١ثح    -له٠ح   -ِكنٌح-)  ـح  ( ػٕكِا ذىْٛ ِرٍٕح )ؼك٠مح -ٔ

 (١ٌّهج -ذ١ٍّمج –ٔٛنج  -١ٌانج  -ٚائهج    -ػٕكِا ذىْٛ ِٕفٍٕح   ِصً  )  فهِاج   )ج ( -ٕ

  اٌراء اٌّهتٛٚح ذٕطك ذاء ػٕك اًٌٛٔ  ٚ٘اء ػٕك اٌٛلف 
----------------------------------------------------------- 

 ٍىٍّخ : اوزت اٌسشف االخ١ش إٌّبعت ٌ-1

  أٌه ....               ذ١ٍّم.....           ِؼٍّـ.......     

 ـح  (   -)   ج    إٌّاٌة ٌٙا ًٔ اٌىٍّح تاٌّىً -2

 ظ١ٍّح  -ؼّىج        -ٔث١ٍح        -ظكج           -ِعهج           -*ؼك٠مح            

 أورثٙا  ـح( شُ   -ذأًِ ٚإٌٛنج ٚؼكق اٌىٍّاخ اٌرٝ تٙا ) ج  -ٖ

 ......... ...........    ...............   ............... 

 ؼًٍ اٌٝ ِماٚغ ٔٛذ١ح :  فهاِح   ......./................/......./.......-ٗ

اػح  ...../.. ٌَ  ../...*َِعَهج   ......../....../...../....            * تْمنج  ....../...../....     * 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

-------------- 

ـ  .................. –َْ  -ٌـ  –وْٛ وٍّح ِٓ اٌؽهٚف  :  ج -٘  ـَ

 وـ   .................. -ن   -ػـ    .....................            *  ج    -ٌـ ُ  -تـ    -*ج 

--------------- 

 هج ...................الهأ ٚانٌُ :   ٔظانج  .......................        * ِع-ٙ

-------------- 

 اورة تفٛ إٌٍؿ اٌع١ًّ :  ذؽىٝ اٌعكج ؼىا٠ح ظ١ٍّح  ..........................................-0

  (  ث  -) حـ  :    املفخوحتالخاء    
 *اٌراء اٌّفرٛؼح ذأذٝ فٝ االٌُ ٚاٌفؼً ٚذأذٝ فٝ أٚي اٌىٍّح أٚ ٌٚطٙا أٚ آـه٘ا 

 رٛؼح ذٕطك ذاء ػٕك اٌٛلف ٚذاء ػٕك اًٌٛٔ  .* اٌراء اٌّف

 ٔؼّاخ( -ٌؼثد   -ورثد   -تٕاخ   -٘اذف    -ن٠راض     -ِره    -ذّهب     -ذ١ٍّم     -) ذاِه   

 ج   (   -ًٔ إٌٛنج تاٌؽهف االـ١ه :  )  خ   -ٔ

 

                                         
 املؤنذ   و    املذكز    

 اٌّؤٔس.وً اٌُ ٠كي ػً ِؤٔس               *  

 فالؼح –ِؼٍّح  –ٌؽاتح  -ذ١ٍّمج   -تطح    -تمهج    -ِصً  ) تٕد    
    * اٌّموه : اٌُ ٠كي ػٍٝ اٌّموه

 فالغ  (  – ٘اتٛ–ذ١ٍّم   -أٌك   –ف١ً  -نظً   -) ٌٚك  

  ) ٚاٌؼىً ػٕك  ػٕك اٌرؽ٠ًٛ ِٓ اٌُ ِموه اٌٝ ِؤٔس ١ٙٔف فٝ ٔٙا٠رٗ ذاء ِهتٛٚح )ج

 اٌرؽ٠ًٛ ِٓ اٌّؤٔس اٌٝ اٌّموه ٔمَٛ تؽمف اٌراء اٌّهتٛٚح ِٓ االٌُ  
 ح(   فالزخ  ِفشد ِؤٔث ِصً :  فالغ   ذكي ػٍٝ ِموه   * ػٕك ذؽ٠ٍٛٙا اٌٝ ِؤٔس   ١ٙٔف( 

     ٌٍّزوش              ٚاسعُ  -ٌٍّؤٔث  اسعُ   -1رذس٠جبد ٚأٔشطخ  :  

                                          
 زٛي اٌّزوش اٌٝ ِؤٔث ٚاٌّؤٔث اٌٝ ِزوش : -2

 *ِؼٍُ            * ٚث١ثح              * ذ١ٍّمج         *  ِٕٙكي          *  ِك٠ه          * ػاٌُ   

-------------------- 

 ؼك٠مح (-نظً   -ب  ورا  -ظكج      -ونافح    -اورة اٌىٍّح فٝ اٌؼّٛق إٌّاٌة   :  )   أٌك   -ٖ

 

 

 ......................(       -........................  -ِؤٔث                    )  ........................        

 ............ (............ -......................   -)  ....................                *  ِزوش         
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 خول الجملٌ من المؤنث الٍ المذكر كالمثال -غ

    فراشٌ  تطير    ****     فصفور  يطير 

   ............  بنت  تقرأ      ***       ولد 

  .............  أم تمسل      ***         أب 

  ............  بقرة تقفز     ***         أرنب 

        ****   أسد   ............زرافٌ توجم 

************************************************************* 

   حدريباث عاهت
 ٘ٝ  (   -أوًّ اٌعًّ تاٌىٍّح إٌّاٌثح  )      ٘ٛ    -ٔ

 ............    ذىرة -       ٍؼة     ...................  ٠ -.................   ذغٕٝ                         -

 ...........ذطثؿ  -      ٠هلٓ     ...................   -.................   ٠ىنع                       -

 

 اٌرفهض  اٌّك ٚالوه ٔٛػٗ ٚاٌؽهف اٌّّكٚق  -ٕ

    (                *اٌؽهف اٌّّكٚق   ٞ -ٚ   -ااٌىٍّح                                )ٔٛع اٌّك 
 ٌا٘ه                                           ِك  ا                                  َي -     

---------------------------------------------------------------------------------- 

 وه٠ُ                                             ..................                     ................................ - 

 ...........................  ...........                 وراب                                              ............-

 .........................                  ..................................                      ٌٛنج             - 

 ..........................                 .................................                         ١ً              ف -

 ................................               ...............................                          فاوٙح        -   

 ................................             ...................................                            ٌعاقج       - 

 ..........................                      .............................                          ػطٛن          -  

 ..........................                                    .........................                           ط١هج      ف - 

 ....................................                  ..............................                     ٌثٛنج       -  

-------------------------------------------------- 

 إٌّاٌثح : الهأ ًٚٔ اٌُ االِانج تاٌىٍّح -ٖ

 - ٘ما              * .......  أَ ػطٛفح                             .......  و٘هج ظ١ٍّح 
      ّٔه ِرٛؼُ                ٘مٖ                *.......  ظك ١ٚة   ........ 

 ٔؽٓ   (     -أوًّ اٌعًّ     ) أٔا   -ٗ

 *..........  تٕد                *  ........ٔغان       *   .......ٚث١ة 

 أٚفاي             * ......... ذ١ٍّم       *......... ػّاي *  ......    

 أقِط اٌّماٚغ ٌرىْٛ وٍّاخ :  -٘

   /   ت١ـ  / ن       ..............          *َوـ   * أػـْ  / ال/ َ   ..................ء    ..................   ٌـَ/  ِا /

 *  ػٕـْ / فٛ / ن .............   ..................../ ق     اتـْ /ن٠ـ *   * ػـُ / ٚٛ / ن  ................
 ؼٛي اٌّموه اٌٝ ِؤٔس ٚاٌّؤٔس اٌٝ ِموه  -ٙ

 ........  * ٚث١ة ......*ػٕفٛنج ..........         * ِؼٍُ  .......        *ِّه٘ح .
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  انس ن إا  أن                                          ٔش١ذ

  رِ اجَ باألحْ             ي                     ارِ دَ  ينِ بْ أَ *

  يرِ اجَ  مُ رِ كْ أُ                                يلِ أهْ  دُ عِ سْ *أُ 

  ارِ جَ باألشْ  يضِ رْ أَ                              عُ رَ زْ * أَ 

 ار مَ ر ثِ يْ خَ               ا                    وَ نْ مِ  ينِ جْ *أَ 

ىمضادهاىالكلمةىمعناهاىالكلمة
  أىدم أبنى  أنشئ-أشيد-أقيم أبنى 
 أحزن  أسعد  منزلى –بيتى  دارى
 أىين-أذل  أكرم  أفرح  أسعد  

 أحصد أزرع  عائمتى وأقاربى    أىمى
 نقمة  –شر  خير   المعاممةأحسن –أعزز   أكرم
ىالجمعىالمفرد أنال-أحصد–أجمع  أجنى
 األحجار الحجر  أفضل وأحسن  خير

 أىال أىل فاكية وزرع  ثمار 
ىجورانىىجارىىالجمعىالمفردى

 اراضى أرض  أناسي  انسان         
 الشجرات-األشجار  الشجرة   دور  دار          

 الشرح : 

 .نسانإنشيد : أنا ما فنوان النشيد ؟   * --ط                   

  باألخجاركيف يبنٍ اِنسان داره كما فومت من النشيد؟  * -ظ

  يسقد أهلىمن يجب أن يسقده اِنسان ؟ * -ع

  أن يكرمىما واجب اِنسان نخو جاره ؟ * -غ

  يزرع أرـى باألشجارماذا يزرع اِنسان ؟  * -ػ

  يجنٍ ذير ثماررـى ؟ *ماذا يجنٍ اِنسان من أ-ؼ    

 ؼٛي االظاتح إٌؽ١ؽح : ارسم دائرة - تدريبات وأنشطة              
 أٍاْ ( –ٚائه  -)ؼ١ٛاْ                ػٕٛاْ ا١ٌّٕك :  أٔا ...........             -

 تاٌهًِ(-تاٌط١ٓ–)تاألؼعان                أتٕٝ قانٜ  ...........                     -

 أ١٘ٓ (  -أوهَ    -)  أ٘هب                       أٔا  ...............  ظانٜ            -

 تاٌع١ه(-تاألِعان-)تاألؼعان                      أونع أن٘ٝ .........               -

 (  اكتب الكلمات الناقصٌ من القاُمٌ طاقرأ ثم أجب   -ظ
 أٍ٘ٝ (–أسضٟ  –خبسٜ  -ثبألزدبس –ّبس ) ث                           
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 أتٕٝ قانٞ                                 .................... 

 *أٌؼك .........                               أوهَ ........ 

 * أونع                             ............ تاألِعان 

 ـ١ه ..............       *أظٕٝ ِٕٙا                           

 وٍّح تٙا ِك تاألٌف ....................-ٔب( ٘اخ ِٓ ا١ٌّٕك ِا ٠ٍٝ : 

 *وٍّح ذٕرٙٝ ١ّ٘ه اٌٍّى١ح )ٞ( ................    * وٍّح تٙا ِك تا١ٌاء .............

 ( صل الكلمات التى لوا نفس الوزن : ج

 أرضى   -أشجار   -دارى   -

 أحجار   - جارى    -*أهلي  

 بم يبنى االنسان داره ؟ ............................. -طج(

 ماذا يزرع االنسان ؟ ...................................-ظ

 ...(..../...ْنَسان )  ......./......./....( جارى)...إد(حلل الى مقاطع صوتية :  

 ./......(  *ِثَمار )...../...../....(*أْبِني  )......./.......(    أُْسِعد  )...../....

 ه( صل كل جملة بالمناسب لوا : 

 جمع دار                           *أهدم  - 

 مفرد األشجار                    *دور -

 الشجرة  *                          *معنى خير 

 أبنى                        *أفضل وأحسن * مضاد 

 

 النشيد بالبيت المناسب للصورة عبر من  -6

    ............................ ....................  ......... 

  ............................   .............................. 

ت                     
َ
اب

َ
كِخ

ْ
 ال

ُ
ل

ْ
 أص

                              سألت أبً : ماذا تفقل يا أبً  ؟

                           قال األب :" أقرأ كتابا ممتقا فن كيف بدأت الكتابٌ "- 

 قلت : كيف بدأت  ؟    قال أبٍ : "ريشٌ البطٌ كانت  أول طريقٌ كتابٌ "

  قال األب : بوـك الريشٌ فٍ لون ثم الكتابٌ بوا .-

 قلت : "أريد أن أقرأ مقك هذا الكتاب يا أبٍ " -
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

--------------------------------------------------------------- 

 تدريبات وأنشطٌ            

 كما فومت من الدرس : تذير اِجابٌ الصخيخٌ -ط

 أبٍ  (  -أذٍ       -سألت أبٍ  : ماذا تفقل يا ............؟                     ) أمٍ    -

 القراءة (  –الرسم  -  قال األب : أقرأ كتابا ممتقا فن كيف بدأت .........     )الكتابٌ-

 رجل (  -ريشٌ   -.........البطٌ  كانت أول طريقٌ كتابٌ                     )جناح  -

 ألقب   (  –أقرأ  –أريد أن ............ مقك يا أبٍ                            ) أشرب -

------------------------ 

 ب( صل الجملٌ بالصورة المناسبٌ : 

                                                               
 

 وـك الريشٌ فٍ لون ثم الكتابٌ  -   ريشٌ بطٌ أول طريقٌ كتابٌ    -    أقرأ كتابا ممتقا       -

-------------------------------------------------------------- 

 رتب الكلمات لتكون جملٌ مفيدة تصف الصورة         ج( 

 فن    ............................................................... -الكتابٌ   -أقرأ   -كتابا    -ممتقا 

 أول   ............  .....................................    –ريشٌ  -كتابٌ   –كانت –طريقٌ  -البطٌ   -

------------------ 

 ِخظ وتقلم           

 د خرف المد والخرف الممدود  فٍ كل كلمٌ : خد-ط

 الكلمٌ                               خرف المد                  الخرف الممدود   - 

 *طاُر                                    ..........                     ......................

 ..............                    ....................... *توت                                  

 *نبيل                                   ................                  .......................

 * قلوب                                  .............                  ........................

 ارب                                 ...............                  .........................* ق

------------------------------------ 

 خلل الٍ مقاطك صوتيٌ : -ظ

  ..../...../.../...(أِبً   ) ...../.............(   *اْلِكتَابٌ )......./ِريَشٌ )......../....../......(         *    *

      ولونوااذتر الكلمٌ المناسبٌ -ع

 هذه  (   ِفب كرة -)هذا   -هذه   (  طفلٌ موهوبٌ                      -هذا      )-

 نخن (  موندس ناجد  -)أنا   -نخن  (   نخب  مصر                         -)أنا    -

 هٍ (  فّح نشيط  –)هو -                 هٍ (    طبيبٌ بارفٌ          -) هو  -
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 خول المؤنث الٍ مذكر  والمذكر الٍ مؤنث : -غ

 جميلٌ ........... –سقيد ............   –طويل  ..................      –صميرة     .................     -

.......................................          فبر فن الصورة مك اـافٌ ياء الملكيٌ :-ػ

     ...............................     .........................................           .... 

------------------------------------------------------------- 

 اكتب جملٌ وقم برسم ما يقبر فنوا ولونى -ؼ

............. 

............... 

--------------------------- 

 انظر واكتب الكلمٌ المناسبٌ للصورة :  -ؽ

        ................................................ 

 

.....................                 ......................... 

 : اٌّسٛس اٌشاثغ 

 
  اٌّٛضٛع األٚي : أَُػجِّش 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

   ُذُ ضَ ّْ ب َٔ ِّٕ اٌمظخ اٌّشزشوخ :  و 
 د١ًٌ اٌّؼٍُ ِٓ ٠سزبخٙب ٠زظً ثٝ )اٌمظخ ِٛخٛدح ثىزبة  اعزّغ اٌٝ اٌمظخ ِٓ ِؼٍّه*

 رؼجش ػٕٙب : طً اٌىٍّخ ثبٌظٛسح اٌزٝ-1

 عؼ١ذح                    *زض٠ٕخ               *أػجش             *غبضجخ *

                                                      

        سـ(    الشدة ( 

٠ٚىزت ِشح ذٛ٘غ فٛق اٌؽهف ٚ٘ٝ ذكي ػٍٝ أْ اٌؽهف ٠ٕطك ِهذاْ ٌـ(   )الشدة 

١ً اٌٝ ِمبطغ طٛر١خ اٌسشف اٌّشذد ٔىجٗ ِشح ِغ ِب لجٍٗ عبوٓ ِٚشح ٚازذح فمظ ٚػٕذ اٌزسٍ

    اخشٜ ٌٛزذٖ ِزسشن

 ن يكون الخرف التالٍ مباشرة بقد الّم يكون مشددا أو مـقفااى كلمٌ تبدأ بّم شمسيٌ ِبد أ*

 * الخرف المشدد الذى فوقك فّمٌ شدة )سـ( يسمٍ أيـا الخرف المـقف 

 ( ـمٌ ( أو )كون )فتخٌ( أو  )كسرةمٌ التٍ تصاخب الشدة داُما قد تخركٌ التـقيف هٍ القّ*

 : ِخظ الخرف المشدد هنا الدال وفّمٌ التـقيف الكسرة  :  جّدِيمثال 

تم نطق خرف الدال مرتين ولكننا كتبناه مرة واخدة فقد كتبنا بقد الدال الثانيٌ شدة )سـ(  فوق 

 يل الصوتٍ )جْد  / ِدى ( التخلالدل  *خركٌ التـقيف هنا الكسرة  

*األٓم  :  كلمٌ اِم هنا بوا خرف مـقف أو مشدد وهو خرف الميم )م(  نطقنا الميم )م( مرتين 

 وكتبناه مرة واخدة خركٌ التـقيف هنا الـمٌ .التخليل : )الـ /أْم  / ُم  ( 

 أمثلٌ لكلمات بوا الشدة مك التخليل الصوتٍ لمقاطك : 

ح    * ّْ ـْ   / ِ / ح  الخرف المـقف الّم )ل( وخركٌ التـقيف فتخٌ: التخليف  ل   فل

ـِ/ مـَ  /ة   –التخليل - مقلِّمٌ  ـْ / ل  الخرف المـقف )ل( خركٌ التـقيف الكسرة -مـُ / فـَل

 الخرف المشدد )ط( خركٌ التـقيف الفتخٌ – ٌـالْط /طَ /بيـ /بـ / –:التخليل  الطِْبيبٌَ  

 ٌتدريبات وأنشط    

 ِخظ وانطق  ثم لون الكلمٌ التٍ بوا خرف مشدد -ط

     ًٓ  شارع    -بطٌْ     -جِدّى   -سخابٌ    -النٓور        -قْصٌ          -فود         -*كرس

--------------------- 

 ؼؼؽظؿؽػؼضطضفبده م فزازى 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 ف مشددلون الصورة التٍ بوا خر-

                                                                               
 صوب الكلمات التاليٌ واكتبوا صخيخٌ : -ع

 *بطْطٌَ .............  *قطْطٌَ   .............   *أْمِمً  ........      * دْرَراجٌ  ..........     *الْشَشمس  .......

-------------------------- 

 فٍ الكلمات التاليٌ :  خدد الخرف المشدد-غ

 طيارة   ...........................مقص   .........................          *مقلم  ...................................     * 

 .................*كماشٌ   .......................         *ُسلم   ......................             * دبابٌ        ........

 اقرأ الفقرة التاليٌ ثم خدد الكلمات التٍ بوا خرف مشدد  -ػ

تاء  َ واشتدْالبرد  لجأت الطٓيور الٍ أفشاشوا لتشقر بالّدفء (   )خْل الّشِ

 
 ...............كلمات بوا خرف مشدد  .................     ....................  ...............  ................  ....

  .................   ................  .............  ..................          .............  الخرف المشدد هو 

------------------------------------------ 

 رتب الكلمات لتكون جمّ مفيدة : -ؼ

 تطير  ........................................................ -الطيور   –فٍ  -السماء  -

 فوق  ..............................................................–فصفور –الشجرة  -يق  رق-

 يقيش  ................................................................. –السمك  –فٍ  -الماء  -

------------------------------------------------------ 

 أ وأجب اقر-ِخظ الصورة  

 

ٌُ رَ الزْ   يخبٓ ان  َخيوَ يقٌ الْ ابٌ وفٍ خدِ مَ يش الزرافٌ فٍ الْ قبٌ َ تقِ يل الرْ ان طوِ خيوَ  اف

 مسرورة.ار اس مشاهدة الزرافٌ َ تتمذى الزرافٌ فلٍ القشب وورق األشجَ النْ 

--------------------------------------- 

 الخرف الممدود ................ –..................   ا( استذرج من الفقرة :  *كلمٌ بوا مد باأللف .

 *كلمٌ بوا مد بالواو  ................................       * الخرف الممدود .........................

 ..*كلمٌ بوا مد بالياء ................................       * الخرف الممدود .........................

 * كلمٌ بوا خرف مشدد .............................       * الخرف المشدد ............................

 * كلمٌ تدل فلٍ المؤنث .......................            * كلمٌ تدل فلٍ المذكر ...............................
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 . الخحليل الصوحى للكلواث 
 ِ ٘ما اٌٍؤايؼٓ اٌرال١ِم ٚأ١ٌٚاء األِٛن ٠عكْٚ ٔؼٛتح فٟ ٘ما اٌٍؤاي وص١ه ً  

   َٖغ (  ٌـَ/ ِـِ/َع  لٛاػك اٌرؽ١ًٍ :  اٌؽهف اٌّرؽهن ِمطغ ٌٛؼك ِّ ٌَ ( 

 (    تَا/ ٌـِ  /َ    * َٔث١ًِ  )ٔـَ/تِـ١ـ/ ي ( -ٚ-ؼهف اٌّك )ا ُ ٌِ  ٞ (  ِغ اٌؽهف اٌّّكٚق  ِمطغ ِصً   )تَا

 ّح   )تٍـْ  /ِـ/ ـح( اٌؽهف اٌٍاوٓ ِغ ِا لثٍٗ ِمطغ ٍْ ٌْثَْؽه )اٌـْ/  تْؽـ  / ن  (       ٔٛذٝ ٚاؼك  )تَ  ا

   ٞاٌؽهف اٌّّكق ػٕك اٌرؽ١ًٍ ٠ىرة ِهذ١ٓ ِهج ٌاوٓ ِغ ِا لثٍٗ ٚاالـه ِرؽهن   )ظك ٞ (  ظْك/ق 

 ٔثكأ تاٌىٍّاخ اٌرٝ ذثكأ تأٌف ٚالَ وائكج ػٓ اٌىٍّح ٌٛاء وأد الَ لّه٠ح أٚ ١ٍِّح  

ّه٠ح ِمطغ ٚاؼك ٚػِّٛا أٜ ؼهف ػ١ٍٗ ػالِح ٌىْٛ ) ْ ( ٠ىْٛ ِغ اٌؽهف اٌمٜ ٠ٍثمٗ ِمطغ أٌف ٚالَ ل •

  ٚأ٠ٙا أٜ ؼهف ِك ٠ىْٛ ِغ اٌؽهف اٌّّكٚق ِمطغ

ٌْىرَاب ) اٌ  )/ ذا / ب ـِ / و ـْ ِصاي : ا

مطغ / ٚاٌىاف ِمطغ )ن( / ٕٚ٘ا ِك تاألف الْ اٌّك وٍّح اٌىراب ذؽرٜٛ ػٍٝ الَ لّه٠ح الْ )اي ( ِ •

 )ٚاٌّّكٚق ِمطغ )ذا ( / ٚاٌثاء ِمطغ ) ب

أِا اٌالَ ا١ٌٍّّح فٕعك أْ اٌؽهف اٌراٌٝ ٌالَ ٠ىْٛ ِّكٚقا أٜ ػ١ٍٗ ػالِح ِكج ) ّ( ٚتاٌراٌٝ اٌؽهف  •

ِهج ِغ األٌف ٚاٌالَ فٟ ِمطغ ِٚهج ٠ىرة ٚؼكٖ ٚثؼا اْ ٌُ ٠ىٓ تؼكٖ ٌىْٛ أٚ اٌّّكٚق ٕ٘ا ٠ىرة ِهذ١ٓ 

  ؼهف ِك فاٌٛ٘غ ٠فرٍف

اء ) اٌٍ ِصاي : َّ  ٍ  ) / ِا / ء ـَ / ٌ ـْ اٌ

الؼع ٕ٘ا أْ اٌىٍّح ذؽرٜٛ ػٍٝ الَ ١ٍِّح الْ األٌف ٚاٌالَ ٚاٌؽهف اٌّّكق اٌراٌٝ ِثاِهج ٌؽهف اٌالَ  *

ِمطغ )اًٌ ( شُ ٔىرة اٌؽهف اٌراٌٝ ٌؽهف اٌالَ اٌؽهف اٌّّكق ِهج أـهٜ ِمطغ )ي( / وٍّح اٌٍّاء تٙا 

 )مطغ ) ِا ( / ٚاٌّٙىج ِمطغ )ءِك تاٌراٌٝ ؼهف اٌّك ٚاٌّّكٚق ِ

اٌٛ٘غ ٠فرٍف ل١ٍال ٌٛ أْ اٌىٍّح ذؽرٜٛ ػٍٝ الَ ١ٍِّح ٚاٌؽهف اٌّّكق تؼك اٌالَ ٠ىْٛ تؼكٖ ؼهف ِك أٚ  *

  )ؼهف ػ١ٍٗ ػالِح ٌىْٛ ) ْ 

  ) ِصاي إٌ ٛن ) آٌ / ٔٛ / ن

  )ٌٛاٚالؼع ٕ٘ا وٍّح إٌٛن ترا الَ ١ٍِّح ٚاٌؽهف اٌّّكق ؼهف إٌْٛ ١ٍ٠ٗ ؼهف ِك )ا

الْ ذؽ١ًٍ اٌىٍّح واٌراٌٝ )آٌ ( ِمطغ / شُ ٔىرة اٌؽهف اٌّّكق إٌْٛ ِهج أـهٜ ٚتؼكٖ ؼهف ِك ٚاٚ ٠ىرة 

  ) إٌْٛ ٚاٌٌٛٛ ِمطغ )ٔٛ( / ٚاٌهاء ِمطغ ) ن

اٌىٍّاخ اٌرٝ ال ٠ٛظك ترا أٌف ٚالَ وائكج وٝ ٔؽٍٍٙا اٌٝ ِماٚغ أُ٘ ؼاظح الا وأد اٌىٍّح ذؽرٜٛ ػٍٝ ؼهف  •

 ٜ ( ػٕك اٌرؽ١ًٍ اٌٝ ِماٚغ التك أْ ٠ىْٛ ؼهف اٌّك ٚاٌؽهف اٌّّكٚق ِمطغ ٚاؼك-ٚ-ِك ) ا

١ً ) ظ ِّ  )/ ي ( * ُوُ٘ٛن )و/٘ٛ/ ن ـ/ ١ِ ـِصاي * َظ

  أ٠ٙا اٌؽهف اٌمٜ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ ػالِح ٌىْٛ ٠ىْٛ ِمطغ ِغ اٌؽهف اٌٍاتك ٌٗ ِثاِهج*

ٍَْؼثُْٛ ) ٠ٍ  (/ تٛ / ْ ـ/ ػ ـِصاي * ٠
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 مقاطك صوتيٌ : خلل الكلمات الٍ -ط

 )..../......./.........( َجْوَفان*  )......./......./........ (   ُصْندُوق  *      )......./....../.......(   أْنَوار 

 )...../......./......../...... (  َمَفاِتيد*       )..../..../....../... ( ٌَلِريب  )....../......./...... (  َفِريد* 

 اٌـُّ( -اٌـَّ    -   )الـِّ              شوسيت  ال  الالم .           

تكا٠ح األٌف ٚاٌالَ ذىْٛ وائكج ػٓ اٌىٍّح ١ٌٍٚد أ١ٍٔح  ٚاٌالَ ا١ٌٍّّح ذىرة ٚال ذٕطك 

ٚالؼع قائّا أْ اٌؽهف اٌراٌٝ ِثاِهج ٌؽهف اٌالَ  ٠ىْٛ قائّا ِّكٚقا أٜ فٛلٗ ػالِح 

 تّؼٕٝ أْ اٌؽهف ٠ىْٛ ِٙؼفا ٠ٕطك ِهذ١ٓ ٠ٚىرة ِهج ٚاؼكج  ِكج

  الحظ أن هناك حروف تأتى دائما بعد الالم الشمسية مباشرة 

 ْ ( –ي  –ظ   -ٚ  –ٖ  –ْ   -َ  –ي  -و   –ن  –ل  -ق –ز  -)  خ

           كلوات بها الم مشسية:  أمثلة 

 ص ؼثاْ اٌ*                                 ر فاغ        اٌ * 

 ئة اٌم  ني                                     *  ك  ٌا *

 نع ى  اٌ*                                      ٠ّح ه  اٌ* 

 ًّّ اٌ*       ّه                                ٍ  اٌ*  

 ٙاتٛ اٌ*           ج                           نٕٛ  اٌ* 

 ظٙه اٌ*                                       ه٠كط  ٌا* 

 ٛن ٕ  اٌ*        ٍثٓ                                   اٌ*  

     : ةسيٌ     شملون الكلمٌ التٍ بوا ِم  -ط

 الْسمك -الفراولٌ   –النْور  –الثٓقبان  -اْلجمل    -بن  اللْ   -التِّمساح   -الٓصورة      -*اْلموز    

----------------- 

 ِخظ الصور واكتب الكلمٌ ثم أـف لوا )الـ (  وـك داُرة خول الّم الشمسيٌ -ظ

        .............................     ............    ...........     .............  

 -------------------- 

      الالم  القوزيت    ) 
ْ
           )الـ

(   ٘ٝ اٌرٝ ذٕطك ٚذىرة ٚالؼع قائّا أْ ؼهف اٌالَ ٠ىْٛ فٛلغ ػالِح ٌىْٛ )  ْ    

 ٚالؼع أْ األٌف ٚاٌالَ وائكج ػٓ ؼهٚف اٌىٍّح ١ٌٍٚد أ١ٍٔح .

 قائّا تؼك اٌالَ اٌمّه٠ح ِثاِهج ِصً ٕ٘ان ؼهٚف ذأذٝ 

 ٜ ( –ٖ  -ٚ –َ  –ن  –ق   -ف  –ؽ  –ع  –ؾ  –غ  –ض  –ب  –ا  )

 تّؼٕٝ ػٕكِا ٔعك أٜ ؼهف ِٓ ٘مٖ اٌؽهٚف تؼك اٌالَ ِثاِهج ٔؼهف أٔٙا الَ لّه٠ح  
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  أِصٍح: 

 (الَ لّه٠ح  )   ثؽه    اٌْ            الَ لّه٠ح ( نٔة                       )األ 
 ٌالَ لّه٠ح ( فهٚفاٌْ *             ) الَ لّه٠ح (ؽّان                    ا (  
  ٌْالَ لّه٠ح ( ؼٕة                     )ا 
  ٌْالَ لّه٠ح (  فهاٌٚح    اٌْ *           ) الَ لّه٠ح (غهاب                    ا ( 
  ٌْالَ لّه٠ح ( ) ىراب       اٌْ *            ( الَ لّه٠ح مّه                      )ا  
  ٌْالَ لّه٠ح ( )    ٛنق      اٌْ *            الَ لّه٠ح ( ّٛو                     )ا 

 () الَ لّه٠ح ١ك  اٌْ *                      الَ لّه٠ح ( ٙك٘ك                   )اٌْ          

 لون الكلمٌ التٍ بوا ِم قمريٌ      -ط
ٌْمٍت    ٌُْسٛد    -*ا بثظ    -ا ٌْغضاي    -اٌضَّ ٌْٛسد    -اٌشِّّغ    -ا ٌْخ -ا ٌْجشلٛق  -ٛش  ا  اٌذُّة –ا

 الزظ اٌظٛسح ٚاوزت اٌىٍّخ ثُ أضف ٌٙب )اٌـ (  ٌْٚٛ اٌىٍّخ اٌزٝ ثٙب الَ لّش٠خ  -2

 

            ....... .         … …………          …….          ......... 

 اكتب بذط جميل :   أنا بنت متفوقٌ  .............................-ع

---------------------- 
 اكتب ما يملٍ فليك  -غ

 ......................  ................. ........... * ِم قمريٌ .......................   ..............  

 * ِم شمسيٌ  ..................        .......................  ..................  ...............  ..........

  ا   .  الخنوين بالفخح
ً
 ـبء  ( -ح   -ـخ    -)ـ

 ثزىشاس ضجظ اٌسشف األخ١ش *  الزظب ال وزبثخ ٠ٚزُ اٌز٠ٕٛٓ اٌز٠ٕٛٓ ػجبسح ػٓ ْٔٛ عبوٕخ رٍسك آخش االعُ ٔطم 

أْ أٜ وٍّخ رجذأ ثأٌف ٚالَ )اٌـ( صائذح ػٓ اٌىٍّخ ال ٠زُ ٚضغ ر٠ٕٛٓ ػ١ٍٙب  اٌز٠ٕٛٓ ٠ىْٛ فمظ فٝ االعُ إٌىشح 

ب  -ثذْٚ )اٌـ ( أٚ اعّبء االشخبص ِثً ) وزبث ب    ّ ٌْىزبة  -لٍ ا  (   أِب وٍّبد ِثً )ا اٌشّظ ( ال – اٌمٍُ -ِسّذ 

 ٠ظر أْ رْٕٛ 
  اٌز١ٔٛٓ ثبٌفزر  ٠زُ ثٛضغ فزسز١ٓ  ٌٚٗ أشىبي ِزؼذدح 
  ِب ػذا اٌزبء اٌّشثٛطخ ) ح (  أّٚ٘ضح )ء( ٠غجمٙب أٌف )ءا ( ػٕذاٌز٠ٕٛٓ اٌىٍّبد اٌزٝ رٕزٙٝ ثد١ّغ اٌسشٚف

 جبششح  ثبٌفزسخ ٔض١ف أٌفب  فٝ ٔٙب٠خ اٌىٍّخ ٚٔضغ اٌز٠ٕٛٓ ػٍٝ اٌسشف اٌزٜ ٠غجك زشف االٌف ِ

      : اٌز٠ٕٛٓ ثبٌفزر    --اٌىٍّخ   -أِثٍخ 
              -             ب       -وزبة   **     وزبث ب  شبسع    **  شبسػ 
              -                ا   -فظً  **  فظال  أعذ         **  أعذ 
            -         ا    ثٕذ          **  ثٕز ب -ػظفٛس  ** ػظفٛس 

---------------------------------- 
  زبالد ال ٔض١ف ف١ٙب أٌف فٝ ٔٙب٠خ اٌىٍّخ ػٕذ اٌز٠ٕٛٓ ثبٌفزر ثً ٔضغ اٌز٠ٕٛٓ ثبٌفزر

(  -ح  —ِجبششح ػٍٝ اٌسشف األخ١ش )ـخ    اء 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 1- ارا وبٔذ اٌىٍّخ 
*ارا وبٔذ اٌىٍّخ رٕزٙٝ ثزبء ِشثٛطخ ِٚطٍٛة اٌز٠ٕٛٓ ثبٌفزر فبٕٔب ٕ٘ب ٔضغ اٌز٠ٕٛٓ 

 جبششح فٛق اٌزبء اٌّشثٛطخ ِجبششح )ح (  ِ

 اٌز٠ٕٛٓ ثبٌفزر  -*اٌىٍّخ                 

 لش٠خ   -لش٠خ       -زذ٠مخ                                          -زذ٠مخ                -

 شاشخ  ف-فشاشخ    -ثمشحَ                                          -ثمشح                   -

--------------------------- 

*ارا وبٔذ اٌىٍّخ رٕزٙٝ ثّٙضح ٚلجٍٙب اٌف ٕ٘ب ٔضغ اٌز٠ٕٛٓ ثبٌفزر ِجبششح فٛق اٌّٙضح 

–فبٕٔب ٔض١ف اٌفب )خضء ٚال ٔىزت أٌفب فٝ ٔٙب٠خ اٌىٍّخ أِب ٌٛ اٌّٙضح ال ٠غجمٙب اٌف 

ا  (   خضاء    خضاء    ( -خضء 

 عّبء     *عّبء   -* خضاء              خضاء-ٚفبء       * ٚفبء         -

 رذس٠جبد ٚأٔشطخ

 اسعُ دائشح زٛي اٌشىً اٌظس١ر ٌٍز٠ٕٛٓ ثبألٌف ِغ اٌز٠ٍٛٓ -1

       ـخ    -    ـ خ -ـبءا      -ح       -اَ      -أ         -ـ ب       -ا          -ـٛ       -ـٍب 
 اسعُ دائشح زٛي اٌىٍّخ اٌزٝ ثٙب ر٠ٕٛٓ ثبٌفزر : -2

ا   -ػض٠ضح    -١ٌّبءْ   -طفبء     -اشبسح     -خجٍٓ     -ِغطشح      -*طج١ج ب         ِطشثٓ –ٌٚذ 

 ْٔٛ اٌىٍّبد اٌزب١ٌخ ثبٌفزر : -3

 خجً          ...............      * ززاء  ..................       * عٍسفبح  ....................*

 * طبئشح  ...................     * ٘ذ٘ذ   ..............*طمش  ................        

 طٛة اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ ِٓ ز١ث أخطبء اٌز٠ٕٛٓ  -4

ٞ   ِخٍض     ......................................................-1  شب٘ذد  خٕذ

 .....صسد ِذ٠ٕخ ا     عبزشح  ا  .............................................-2

 سأ٠ذ ٕ٘بءا  فٝ اٌغٛق  ......................................................-3        

 أوًّ شجىخ اٌّفشداد ثىٍّبد ثٙب ر٠ٕٛٓ ثبٌفزر )   ( -5

             
-------------------------------------------------------- 

 ٌزىْٛ خّال ِف١ذح :  سرت اٌىٍّبد-6

ا    أٔب      ............................................   -ٚخجٕ ب     -أرٕبٚي          -*خجض 

 أطٛار ب        ................................................-رظذس   -خ١ٍّخ  -*اٌجالثً   

--------------------------------------------------------- 

 11165792766َ  11114695141ػجذٖ َ ػضاصٜ 

...... 

..... ......

. 

..... 

ا ًّ  لٍ

 جً  -ـًا  
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 الزظ اٌظٛسح ثُ أخت :  -8

 
  ألبثً أطسبثٝ ، ٍٔؼت اٌىشح فٝ عشٚس ٚٔزؼبْٚ ِؼب فٝ  ِغبء  اٌٝ إٌبدٜ وً ٠َٛ فٝ  أر٘ت ،

 !ب ػٍٝ ِبئذح ٚازذح . ِب أخًّ اٌظذالخ ٚاٌٍؼت ٚاٌّشذ ششاء األطؼّخ ، ٔسٓ ٔأوً ِؼ  
 ا(اعزخشج ِٓ اٌفمشح : 

 وٍّخ ثٙب الَ شّغ١خ .............................–...........   وٍّخ ثٙب الَ لّش٠خ .................-

 اٌسشف اٌّّذٚد ............................... –وٍّخ ثٙب ِذ ثب١ٌبء ............................      -

 .........اٌسشف اٌّّذٚد ...................... –وٍّخ ثٙب ِذ ثبٌٛاٚ  ..........................     -

 اٌسشف اٌّّذٚد ............................... –وٍّخ ثٙب ِذ ثبألٌف .........................     -

 اٌسشف اٌّشذد ................................ –وٍّخ ثٙب شذح  ................................    -

 وٍّخ ثٙب ر٠ٕٛٓ ثبٌفزر ....................... – وٍّخ رٕزٙٝ  ٠بء اٌٍّى١خ ......................  -

 وٍّخ  ِؤٔث ................................ –وٍّخ ِزوش .......................                 -

---------------------------------------------------------------------------- 

 و   أنجِ     )ضوائز خماطب    
َ
 (  أنج

   ١ّ٘ه ِفاٚة ٌٍّفهق اٌّموه  أنت : 

     أٔد ِؼٍُ                   *  أٔد ػاًِ              أٔد فالغ* 

 : ١ّ٘ه ِفاٚة ٌٍّفهق اٌّؤٔس  أنت  

    أٔد فالؼح                  *أٔد ٚث١ثح          أٔد ِؼٍّح  * 
 -------------------------ذكن٠ثاخ ٚأّٔطح --------------

 أِٔد  (   -ًٔ اٌىٍّح تّا ٠ٕاٌثٙا  )  أَٔد    -ٔ

 *.........ٚفً لوٝ    * .........  نظً ِا٘ه  * .......أَ ػطٛفح        *......... فالؼح 

------------------------ 

 نذة اٌىٍّاخ ٌرىْٛ ظّال ِف١كج  :  -ٖ
 .............أَٔد  ................................... –تانع     -ِاب  -

 ذ١ٍّمج ..............................................–أِٔد -ِعرٙكج  -

 أَٔد   ............................................-ُِٙ    -َنظً    -

------------------------------------------------------------------------- 

 : زٛي اٌدًّ اٌزب١ٌخ وبٌّثبي -4

 أٔب أزت ثٍذٜ        ***      أَٔذ رستُّ ثٍذن -

 أٔب أشؼش ثبٌغؼبدح  ***      ............................... -

 أٔب أشدغ ٔبدٜ اٌضِبٌه ***  ................................-

 ....أٔب أِبسط اٌغجبزخ    ***   ..............................-
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 أِٔذ(  -ِغزخذِب )أَٔذ   ػٓ شىشن ٌُٙ ػٍٝ زغٓ رشث١زُٙ ٌهػجش ألِه  ٚألث١ه  -6

..............................................                   ........................................ 

....................................                     .................................................. 

 
----------------------------------- 

    ؟   
ً

 كيف    حصنع سؤاًل

ْٓ   -*اٌدٍّخ االعزفٙب١ِخ ػجبسح ػٓ عؤاي ٠جذأ ثأداح اعزفٙبَ  )ِب   –و١ف –ِزٝ -أ٠ٓ    -ً٘    -َِ

  (  ٠ٕٚزٙٝ ثؼالِخ اعٕفٙبَ  )؟ (  . -وُ   -ِبرا  

   .ِثبي   :  أٔب ر١ٍّز  ِٙزة   -غ فٝ ٔٙب٠خ اٌدٍّخ    (  رٛض .إٌمطخ )  -:  عالهاث الرتقين
 ػالِخ االعزفٙبَ ) ؟ (  رٛضغ فٝ ٔٙب٠خ اٌغؤاي اٌدٍّخ االعزفٙب١ِخ اٌزٝ رجذأ ثأداح اعزفٙبَ  -

 (  ٌٍغؤاي ػٓ غ١ش اٌؼبلً . ِبرا –ِب ) -1

 * ِشوت .                  *ِب  ٘زا  ؟ 

---------------------------------------- 

2- ( ْٓ  (  أداح اعزفٙبَ ٌٍغؤاي ػٓ اٌفبػً )اٌؼبلً (  َِ

ْٓ  ٘زا  ؟                َِ  *َسخً  .     * 

------------------------------------------ 

واِجابٌ فلٍ أى سؤال يبدأ بـ )  (   أداة استفوام للسؤال فن مـمون الجملٌ المثبتٌهل) -ع

 فٍ النفٍ )ِ ( -هل(   فٍ اِثبات  )نقم (    

  . ِ *         هل هذه طبيبٌ ؟      -      

 *نقم .        فّح؟       هل هذا   -     

 (  : أداة استفوام تسأل فن المكان . أين) -غ  

      فٍ المدرسٌ .     أين تقمل  المقلمٌ  ؟ * 

        فٍ الخقل .    أين يقمل الفّح   ؟ * 

--------------------------------------------- 

 (  : أداة استفوام تسأل فن الزمان والوقت . متٍ) -ػ

 *متٍ يذهب الطفل الٍ النادى  ؟     * فصرا .

 * متٍ تشرق الشمس  ؟                  *صباخا 

----------------------------------------- 

 ( : أداة استفوام تسأل فن الخال أو وسيلٌ المواصّت كيف)-ؼ

 * بالسيارة      *كيف تسافر الٍ القاهرة ؟      
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 الخمد هلل –*كيف خالك اليوم    ؟                      *بذير 

  تدريبات وأنشطٌ

 ؟  (   -اقرأ وـك القّمٌ المناسبٌ لكل جملٌ  )   .   -ط

 مخمد فنان موهوب ....–كل التفاخٌ  ........                                      مْن أ-

 أين يقيش الفيل ...... –البنت رقيقٌ المشافر .........                               - 

 أمٍ أللٍ الناس ......–هل تخب الرسم    .............                                 -

------------------------------------------ 

 اقرأ وِخظ وتذير اِجابٌ الصخيخٌ : -ظ

 قرد (    -)   فيل                    ما هذا ؟           -ط

 فٍ المنزل ( -فٍ المابٌ  (    أين تقيش الزرافٌ؟       -ظ

 طبيب( -فامل                            (    من هذا ؟      -ع             

 نقم   (   -)ِ                         هل هذا   بيت ؟     -غ             

  تلوينوااذتر أداة اِستفوام المناسبٌ مك -ع

 هل  (    ......... يرسم اللوخٌ ؟  * مخمد يرسم اللوخٌ .   -مْن      -)  أين   -ط

 .أين  (        .........تخب اللقب ؟      * نقم َ أخب اللقب   -ما    -) هل   -ظ

 ما (        ......... يقيش السمك ؟      *يقيش فٍ الماء .-أين  -  -مْن  ) -ع

 أين(        .........  لون األشجار ؟      *لون األشجار أذـر . -هل   -) ما   -غ

 ..  تسافر الٍ أسوان ؟  *أسافر بالقطار .متٍ (      ............ –كيف  -) أين  -ػ

 ٌ ( الخنوين بالضن) 

 *ػجبسح ػٓ ضّز١ٓ رٛضغ ػٍٝ )فٛق (آخش زشف فٝ االعُ  

ًُّ -شبسعُّ -ِذسعخُّ -وزبةُّ  –ثٕذُّ   -*الزظ اٌز٠ٕٛٓ فمظ ٠ىْٛ فٝ ٔٙب٠خ االعُ إٌىشح  ِثً )ٌٚذُّ   فظ

 ثبٌضُ  )ٌ( الزظ ٚالشأ ثُ ضغ دائشح زٛي اٌىٍّبد اٌزٝ ثٙب ر٠ٕٛٓ-1

ُُّ     -ط١بدٍ   -لٍُ     -طج١جخُّ –ِٛصُّ -ػٕج ب   -عىش   –ِىزتُّ -  وشح    -شجىخٌ   -ػٍ

---------------------------------------------- 
 نون الكلمات التاليٌ بالـم : -ظ

 .......   *شمس      ..................         * ماء  ..............       *طاووس  .......

 * سخابٌ     .................          *ـفدع  ..............      *صديق  .....................

-------------------------------------------------------- 

 فبر فن الصورة بالكلمٌ المناسبٌ مك وـك تنوين بالـم ) ٌ  (-ع  

                                                       
  ..............            ......                ...............           ..................    ..................   ........ 

----------------------------                   
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 رتب الكلمات لتكون جملٌ مفيدة : -غ

 أمطآر                      ......................................................... -الشتاء      –تسقط    -فٍ -

 ...........................................................                                 نخن  -بارفون   -أطبآء  -

--------------------------------------------------------------------- 

 ) ٍ  (    الخنوين بالكسز 

 (  *التنوين بالكسر فبارة فن كسرتين يتم وـقوما تخت أذر خرف فٍ الكلمٌ  ) ٍ 

-     ٌٍ ٌٍ      -تلميٍذ    -موٍز      -تفاٍح     -كتاٍب      -بنٍت      -مدرس ٌٍ    -قلٍم     -لقب  ذفاشٍ -نخل

 *تدريبات وأنشطٌ   

  بالكسر ) ٍ(ارسم داُرة خول الكلمات التٍ بوا تنوين -

ٌٍ    -ثورن   -ذشبًا   -  *كراسٌٍ   منزٍل  -ماٍء     -  لرابٍ  -بلبٌل    -فناٍء   -مديٍر     -خقيب

 فبر فن الصورة بكلمٌ مناسبٌ مك وـك تنوين بالكسر )ٍ ( -ظ

            .........         ...    .............    …………..              . .......... 

 . املفزد و اجلوع 

 واحدة )مفرد مؤنث (  : اسم يدل على شئ واحد)مفرد مذكر  ( أو  المفرد*

 طبيب–فين –أذن  -جمل  –فراشٌ --شجرة  -بنت   -مدرسٌ   -مقلم   -قلم    -* المفرد)باب       

           -     

  جمك مؤنث( –الجمك  : اسم يدل فلٍ الجمك  يدل فلٍ أكثر من اثنين أو اثنتين )جمك مذكر 

 أطباء (–فيون –فراشات -أشجار    -بنات   -مدارس  -مقلمون  -أقّم    -)أبواب  

           

  *تدريبات وأنشطٌ

 صل الكلمٌ المفرد بالجمك المناسب :  -ط

 *بيت        *ولد         * بنت        *فصفور       * موندسٌ         *سور    

 فصافير -           بنات  -أسوار          -أوِد          -موندسات    -بيوت      -

  األخمروالكلمٌ الجمك باللون   األذـرلون الكلمٌ المفرد  باللون   -ظ
 خمامٌ –قطارات  -سيارة   -فّخون  -مقلم      -شارع     -فصول     -كتب      -*تّميذ      

------------------------ 

 اذتر الجمك المناسب لكل كلمٌ مك تلوينى : -ع

 سقٌ  (  –سافون -سافٌ               )  سافات  -    

 كوكبات( –كواكب -) كوكبون         كوكب          -  

 مجند (  -جنود   -جندى                    ) جنيد    - 

 صور (  –أصورت  -صورة                    ) أصوار   -

- -------------------------------------------------------------- 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 اكتب ما يملٍ فليك -غ

 *الجمك                                            *المفرد                       

              ..............................                                   ........................ 

             .............................                                   ........................ 

            ....................................                                ............................. 

--------------------------------------------------------------------- 

 َمَك   َأْصَخاِبٍنشيد   :                           

 يَا أْصَخابًِ                            َهيْا      َهيْا   *                    

 َفْن َأْخَبابًِ              *نَْخِكً قصًصا                               

 باألْلَقابِ              *أو َنتَسَلٍ                                    

 َيا أْصَخاِبً               َهيْا                َهيْا   *                    

 
 . *مك أصخابًما فنوان النشيد ؟        -ط

  قصًصاماذا يخكٍ األصجاب فن األخباب ؟  * -ظ

  * باأللقابلٍ األصخاب ؟      بم يتس-ع

ىمضادهاىالكلمةىمعناهاىالكلمة
  أعدائى   أصحابى أصدقائي أصحابي  

  نسكت-نصمت  نحكى  أسرعوا -تعالوا   ىيا 
 أعدائى   أحبابي  نقص -نروى نحكى  

 أبطئوا-ارجعوا    ىيا  عائمتى وأقاربى    أىمى
 الجمع المفرد
 أصحاب  صاحب 
 قصص قصة 

 أحباب يب حب
--------------------------------------------------- 

  رذس٠جبد ٚأٔشطخ          

 رخ١ش االخبثخ اٌظس١سخ : -1 

 ألبسثٝ (  -أػذائٝ   -١٘ب ١٘ب ٠ب ...............              )أطسبثٝ  -1

 لظظب (   -ِدالد   -) وزجب          ٔسىٝ .........ػٓ أزجبثٟ       -2

 ثبٌغفش (  –ثبٌمشاءح  -ٔسٓ ٔزغٍٝ ..........                )ثبألٌؼبة  -3
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

-------------------- 

 الشأ ثُ أخت :  ا( اوزت إٌبلض ِٓ اٌىٍّبد اٌزب١ٌخ : -2

 ١٘ب  (-ٔسىٝ     -أزجبثٝ  -)   ٔزغٍٝ            
 ٠َب أْطَسبثِٟ             * ١ََّ٘ب   ........      

 ........... ْٓ ب            َػ  *............ لظظ 

ٌَْؼبةِ   *أٚ ..............                  ثبأل

 ....................(  -ة( ٘بد ِٓ إٌش١ذ وٍّخ ػٍٝ ٔفظ اٌٛصْ )أطسبثٟ 

 ػٕٛاْ إٌش١ذ ٘ٛ ............................-2

 ب ٠ٕبعجٙب : ( طً وً خٍّخ ثّج

 ٔشٜٚ -      *ِفشد )لظض (             

 أزجبة -    *ِضبد )أطسبثٝ (           

 أػذائٟ -    *ِؼٕٝ )ٔسىٝ (                

 لظخ -   *خّغ )زج١ت(                  

 ./.....(*َهيْا )......     د( خلل الٍ مقاطك صوتيٌ : *َأْصَخاِبً  ) ......../......./.......(  

 *َنْخِكً  ) ......./........(  * َنَتسلٍْ ) ...../...../....../......(   *اأْلَْلَقاب)....../...../..../....(

ـْ/َبا/ِبً  .......................    * ـِ/صـ/ًصا  ..............ه( أدمح األصوات :  أخ  ق

---------------------------------------------------------- 

ريك    
ِّ
 . الس

  
 ة ًِؼا وً ٠َٛ .أقُ٘ ٔك٠مٟ ِٕم إٌغه ٍٔؼ*

 *أًِ واْ ٠ِٛا ظ١ّال , ل٘ثٕا ًِؼا اٌٝ ا١ٌٍهن ِغ أتٟ .

 *ِا٘كٔا ػهٖٚ ا١ٌٍهن اٌّّرؼح .٘ؽىٕا وص١ها ِغ اٌّٙهض.

 .*واْ اٌّٙهض تانػا فٝ ذّص١ً ِٛالف ِفرٍفح 

 *ِهج ٠ىْٛ ؼى٠ٕا ف١ثىٝ , ِٚهج ٠ىْٛ فهًؼا ف١ٙؽه .

ج ِغ اٌّٙهض . أٔا ٚأقُ٘ لٍٕا ألتٟ : شُ ٠ّصً اٌغٙة ٠ٚؽّه ٚظٙٗ .تؼك اٌؼهٖ أـمٔا ٔٛن

 "ِىها وص١ها ػٍٝ ٘ما ا١ٌَٛ اٌّّرغ "

------------------------------------------------------------------ 

 حدريباث 
 اٌظغش (  -اٌمذَ    -أدُ٘ طذ٠مٟ  ِٕز   .....................                  ) اٌىجش  -1

 اٌّظ١ف ( –اٌسذ٠مخ -......ِغ أثٝ                           )اٌغ١شن  ر٘جٕب اٌٝ ........-2

 اٌسبسط ( -اٌّٙشج  -ضسىٕب  وث١شا ِغ   .................                      ) األعذ  -3

 ٔبئّب (  -ع١ئب  -وبْ اٌّٙشج .............فٝ رّث١ً ِٛالف ِخزٍفخ           ) ثبسػب  -4
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 سرت اٌىٍّبد ٌزظف اٌظٛسح -2

 ...........         ..............................  كان ...........–فٍ -بارفا   -التمثيل -المورج   *   

                    ...      ..... أبٍ .....................................–ذهبنا –مك –* السيرك    

 اكتب الشقور المناسب لكل صورة : -ع 

                                                                               

                 ................                     .............                          ................ 

  باألصفروالّم الشمسيٌ  األزرقلون الكلمات التٍ بوا ِم قمريٌ باللون  -ط    ِخظ وتقلم 

بك     -اْليد      -اْلودهد       -ْصقر      ال- ـْ  الثْلح  –النْمر   -الكلب    -اْلقين    -اللْبن      -ال

---------------------------- 

 ـك سؤاِ مناسبا لكل اجابٌ : -ظ

 نقم َ يخب الطفل التفاح        ..........................................................-

 أنا أقابل أصخابٍ فٍ النادي ............................................................... -

  ........................................................... هذا  أرنب                  -

 مخمد يلون الرسم      .......................................................... -

 ِ َ ِ أخب الكذب     ...........................................................-

 .............................................................هذا اللون أصفر      ........-

------------------------------------------------- 

هل  تخلق األخفاد خول الجد صباًخا َ ليستمقوا الٍ خكايات الجميلٌ . قال الجد : اقرأ ثم أجب :  

مصر بلد األمن واألمان  قال الجد : -تقرفون اسم وطنكم ؟   رد الجميك : نقم مصر يا جدي  

 والتسامد والسّم يا أبناٍُ َ خافظوا فلٍ الوطن 

 
 استذرج من الفقرة السابقٌ : 

 ................  ٌكلمٌ بوا ِم قمريٌ  .........................                    * كلمٌ بوا ِم شمسي 

 .......  الخرف الممدود ..................كلمٌ بوا مد باأللف*                       ............... 

 ..................... كلمٌ بوا مد بالياء .......................                         *الخرف الممدود 

 . كلمٌ بوا مد بالواو ........................                     *الخرف الممدود..................... 

 ............................ كلمٌ بوا شدة  .............................                    *الخرف المشدد 

 ...........................  كلمٌ مذكر  ....................................                *كلمٌ مؤنث 

 ...........  كلمٌ جمقا  ................................*كلمٌ مفرد ة*                     ........................ 

 ............................... سؤاِ .................................      * أداة اِستفوام 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 أحفاعل:   املوضوع الثانى 

 ِ ِؼٍّه  ( اٌمظخ اٌّشزشوخ : فىش أٚال   ) اعزّغ اٌٝ اٌمظخ ٓ 
  ٝ11114695141اٌمظخ فٝ وزبة د١ًٌ اٌّؼٍُ ِٓ ٠سزبخٗ ٠زظً ث  

 فعل املاضى :  ال   
  ًالفقل الماـٍ : يدل فلٍ فمل وقك وانتوٍ فٍ الماـ 

   َدذلَ – كتبَ  – شربَ  -  )لقب –  ٍَ  -  قامَ   -أخْب   -  نصدَ  -  سمكَ  -  ذهبَ   -شرحَ – صل

 (-قرأ  –خافِظ   -أكَل    -سافَر    -اَم   ن -   رجكَ  – ر سمَ  – فطفَ  -  صامَ 

-------------------------------------------------- 

   تدريبات وأنشطٌ

 اقرأ الجمل التاليٌ وخدد الفقل الماـً فٍ كل جملٌ : -ط

 ركَب الفّح الخمار ...................          * ذهَب  أبٍ الٍ القمل   ...................-

 سمَك  الطفل القرآن  ................. شرَح المقلم  الدرس  ...............            *-

 شاهدت أذتٍ المسلسل  ...............         * لسلت أمٍ األطباق  .................-

 رسَم  الرجل لوخٌ    ....................        * زاَر المخافظ القريٌ   .....................-

---------------------------------------------------- 

 اكتب فقّ ماـيا يقبر فن الصورة :  -ظ

                                                          

......................                ............          ..................          ................. 

 بفقل ماـً مناسب للصورة أكمل الجمل -ع
 * ...............األم الطقام                   *..................  الطبيب المرـٍ               

 * ................  الطفلٌ اللوخٌ                   *   .............. ..   الفّح األرض               

 .................  مخمد القصٌ   *                   الفصل                *  ...................   ايمان 

****************************************************** 

 فعل املضارع  ال   
  مازال يخدث ويقك فٍ الوقت الخاـر مازال : يدل فلٍ فمل ـارع المالفقل

ف من خروف كلمٌ )أنيت (  أخرف مستمرا * ِخظ الفقل المـارع داُما يبدأ بخر

 (   تـ  -يـ  -نـ      -المـارفٌ ) أ  

 *الفقل المـارع مبدوءا بخرف األلف   )أ (

 أقرأُ -أنامُ    -أسمُك   -أخبٓ   -أشرُح    -   أدذلُ   -أكتُب  -أشرُب    -ألقُب    



 

 42 

فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

  **الفقل المـارع مبدوءا بخرف النون   )نـ (

 نقرأُ  -ننام ُ    -نسمُك -نخٓب    –نشرُح   -ندذُل    -ُب  نكت  -نشرُب   -نلقُب    

 *الفقل المـارع مبدوءا بخرف الياء   )يـ (

 يقرأُ  -ينام ُ    -يسمُك -يخٓب    –يشرُح -يدذُل    -يكتُب    -يشرُب   -يلقُب     *

 ( تـ)   التاء*الفقل المـارع مبدوءا بخرف *

 تقرأُ  -تنام ُ    -تسمُك -تخٓب    –تشرُح -تدذُل    -  تكتبُ   -تشرُب   -تلقُب     **

------------------------------------------------------- 

 تدريبات وأنشطٌ

 اقرأ الجمل وخدد الفقل المـارع فٍ كل جملٌ ولونى -ط

 تلقُب آيٌ باللقبٌ ........... -تنسُق األم الزهور   .............                              -

 يظور القمرليّ ......... –......                      يقزُف الولد فلٍ البيانو .............-

 يفوز الفريق بالكأس .......... –تأكل ميار  الخلوى  ........................                 -

-------------------------------------------------------- 

 أكمل كل جملٌ بفقل مـارع مناسب : -ظ 

 ..........  المقلمٌ الدرس   *..............

 *.......................   الجد الخكايات الجميلٌ  

 * ...................... األطفال فٍ الخديقٌ               

  *  .....................  مريم القصير            * ..................  الطفل فلٍ المققد

------------------------------------------------------ 

 خول الفقل فٍ كل جملٌ من الماـً الٍ المـارع -ع

 موسيقٍ                  ...............................سمك التلميذ ال-

 وـقت األم األطباق فلٍ الماُدة  ................................   -

 القمل                    .......................................رجك األب من  -

 خـرت فاطمٌ  الخفل                     ..............................-

 دذل أذٍ المنزل                      .......................................... -

 .....................................فتخت سمر الباب                     ....-

------------------------------------------------  

 اكتب بذط جميل :  أنا أفيُش فٍ أجمل وطن  -ع

      ........................................................................... 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 *حتليل الكلواث
  خلل الكلمات الٍ مقاطك صوتيٌ : *

ـْ / نا / صو /  ر    دْيَناُصور  ) دي

ـْ/ فا /ر / تَا / ن   صفْاَرتَان  )صف

 شبَاِبيك   )شـ/ با / ِبيـ /  ك ( 

 *خلل الكلمات الٍ مقاطك صوتيٌ : 

 الَمال ) ....../....../.....(   * الَقاِدر ) ....../...../.../...(  -اْلبَْخر  ) ....../......../......(     -

 النُٓجوم )......./...../......./.....(  *ُمَوْنِدس ) .../...../.../...(-يق )  ..../......./......(    َفرِ -

 *اكتب بذط جميل  :  هذا طاُر جميل الشكل .......................................

ؤًلءِ *
َ
 ه

 جمع عاقل مؤنث( -*اسم اشارة لجمع العاقل )جمع عاقل مذكر

 رجال                   هؤالءمذكر :  جمع عاقل-

 أطفال   هؤالء*   أوالد             هؤالء*      

 مقلمات  هؤِءبنات      *   هؤِء*          طبيبات       هؤِءجمك فاقل مؤنث : -

--------------------------------------------- 

 صورة المناسبٌ صل الكلمٌ بال-ط

                       هؤِء                                                      

                                                                    
----------------------------------------------------------------------- 

  لكل كلمٌ فبر فن الكلمٌ برسم صورة مناسبٌ  -ظ

 *هؤِء ...............................................   

 *  هذا   ....................................................

------------------ 

 رتب كلمات كل سطر لتكون جمّ مفيدة -ع

 هؤِء  ........................................... -ِفبون      -ون  ماهر-

 جنود         ............................................ -هؤِء   -أوفياء  -

 هؤِء ................................................ –نشيطات  –فامّت   -

     ............................................طبيبات  ..... –هؤِء  –رخيمات  -

------------------------------------------- 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 -خول الجمل كما فٍ المثال : -غ

  هؤِء األطفال يخبون الرسمهذا الطفل يخب الرسم     ****     -

 ................هذا الولد  يلقب الكرة      ***      ..................................-

 هذا الرجل يقطف فلٍ الفقراء      .......................................................-

 هذا الطبيب  يقالح المرـٍ        ........................................................... -

 ء (هؤِ -هذه     -فبر فن الصورة  بجمل مفيدة مستذدما )هذا  -ػ

.............................. ...................................................                                 ....

.................................         ........................................................ 

  بير فن الصورة بجملٌ التق 

                ٌالرجل يخب األطفال خكٍ الجد  الخكاي * 

              ٌاألطفال فٍ الخديقٌ *  يلقب األطفال فٍ الخديق 

-------------------------------------------- 

 مناسبٌ : فبر فن الصورة بجملٌ -ط

        ..........................   …………………………..                 

   ............................              ............................  

 فبر فن الصورة فٍ ثّث جمل مناسبٌ -ظ

 ................................      .................. 

--------------------------------------------------- 

  أصخاب فٍ القلب        *نشيد               

    

  ابٌ بَ أخْ  بِ لْ قَ الْ  ًوهم فِ          ابٌ خَ أصْ  ًخَ الْ  ًا فِ لنَ 

ـُ ا مَ اذَ  ًما            وْ وم دَ نْ فَ  ألُ سْ نَ وَ   وا ابُ لَ  وا وانْ ر

 اب قَ ألْ وَ  ٌٌ سَ رَ دْ مَ وَ بتَنا                      خَ ا مَ نَ قْ مَ جْ تَ فَ 

 لَنا ِفً اْلَخً أْصَخاٌب           وهم ِفً اْلَقْلِب أْخَباٌب 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 * نشيد : أصخاب فٍ القلب ما فنوان واسم هذا النشيد ؟   -ط

 . * لنا فٍ الخً أصخابذا فندنا فٍ الخٍ ؟  ما-ظ

  أخباب ما مكانٌ األصخاب فٍ القلب ؟  *-ع

 نسأل فنوم دوما اذا مرـوا وان لابوا .متٍ نسأل فن األصخاب ؟  -غ

 . المخبٌ والمدرسٌ واأللقابماذا يجمك األصخاب ؟ *  -ػ

ىمضادهاىالكلمةىمعناهاىالكلمة
  أعداء  أصحاب   أصدقاء أصحاب  

 كارىون -أعداء أحباب   الشارع الحى 
 نجيب  نسأل  فى كل وقت –دائما  دوما   
 صحوا   مرضوا  تعبوا     مرضوا 
 حضروا   غابوا  اختفوا   غابوا 
ىتفرقناىىتجمعناى نطمئن نسأل 
 كرىنا –عداوتنا   محبتنا  تحتوينا –تضمنا  تجمعنا 

ىمضادهاىالكلمةىالجمعىىالمفرد
  األحياء  الحي  أصحاب  صاحب  
  أحباب  حبيب القموب القمب 
 مدارس  مدرسة   

 --------- تدريبات  --------------------------
 تذير اِجابٌ الصخيخٌ -ط

 أفداء ( –أصخاب –) أطفال              لنا فٍ الخً ................                  -ط

 اليد  ( –الققل –) القلب                    األصخاب فٍ ............أخباب        -ظ

 لابوا (  –شربوا -)لقبوا          نسأل دوما فن األصخاب اذا مرـوا وان ........ -ع

 طقام(-كتاب  –)ألقاب        تجمقنا مخبتنا ومدرسٌ و..........             -غ

 ب( خلل الكلمات الٍ مقاطك صوتيٌ : 

 )...../..../...(َوَنْسألُ )  ....../......../......( *   اْلَقْلبِ ../......../.......(   *  * َأْصَخاٌب )  ........

ٌٌ مَ )......../........(              *َدْوًما   *  ) ......../....../....../........(   ْدَرَس

 ج( أدمح المقاطك وكون كلمٌ : 

 ..       * َلا/  بُوا  ........................*َأْخـ   / با  / ب   .....................

------------------------------------- 

 د( اقرأ وأجب :   ا( أكتب الناقص مستقينا بالكلمات 

 مخبتنا ( -دوما   –مرـوا  -القلب  -الخً   -) ألقاب                   

 ........... أْخبَاٌب لنَا ِفً .............. أْصَخاٌب         وهم ِفً ..



 

 46 

فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 َوَنْسأُل َفْنوم ..............             اَذا ................ واْن َلابُوا 

 َفتَْجَمْقنَا ...............                      َوَمْدَرَسٌٌ َو....................

 فنوان النشيد هو ..................................... -طا( أكمل : 

 ب( هات من النشيد كلمات فلٍ وزن ) أصخاب (  ...................    .....................

 *كلمٌ فلٍ نفس وزن )لابوا (  ......................................................

 ..................ج( هات من النشيد * كلمٌ بوا تنوين  ...........................* كلمٌ بوا ِقمريٌ .....

 الخرف الممدود .................-*كلمٌ بوا مد باأللف ....................

  *كلمٌ بوا تنوين بالـم  ............................    كلمٌ جمقا  .................*كلمٌ مفردة .........

 د( صل كل جملٌ بما يناسبوا : 

 * القلوب             مفرد أصخاب                  -

 مـاد لابوا                               *نطمُن  -

 جمك القلب                                * خـروا  -

 صاخب مقنٍ نسأل                                 * -

------------------------------------------------------------- 

 رتبوا لتكون جملٌ مفيدة ه(  اقرأ الكلمات و

 لنا    ......................................................... –فٍ  -أصخاب  -الخً    -

 فنوم   ............................................................. –اذا  -نسأل  -مرـوا   -

 صداقخنا أهن 

 
َ وفٍ مرة كنت أنا فٍ فريق وزيد فٍ  *أنا وزيد  نخب لقب كرة القدم كثيرا

. تسابقنا أنا وزيد فلٍ الكرة َ وكان هدفٍ أن أخصل فليوا َ الفريق الثانٍ 

ولم أهتم بأخد .فجأة سقطت فلٍ األرض فوجدت يدا ممدودة تسافدنٍ فٍ 

تقجبت كثيرا أنى ترك فرصٌ الخصول   !الوقوف . نظرت فاذا هو زيد 

يد : هل أنت بذير ؟ فنظرت اليى باخترام فلٍ الكرة واهتم بً . قال ز

 وتقدير .  وقلت نقم يا زيد  ثم سألتى : هل تركت فرصٌ الفوز من أجلٍ ؟

 فقال زيد : نقم َ فصداقتنا أهم من الفوز  .
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 تذير اِجابٌ الصخيخٌ ولونوا خسب فومك للقصٌ -ط

   ٌالقدم  (   -د الي -أنا وزيد نخب لقب كرة ..................         )  السل 

    الخلوى (  –السافٌ  -تسابقنا أنا وزيد  فلٍ ..................           )الكرة 

   األرض  ( –الشجرة  -فجأة سقطت فلٍ  ..................              ) البخر 

   ٌاللقب (  –المال  -نتقلم من القصٌ أهميٌ ................           )  الصداق 

 ذير اِجابٌ الصخيخٌ المناسبٌ للصورة ولونوا :                  ب(  ت

 أنا وزيد فٍ المدرسٌ   -            أنا وزيد  نخب كرة القدم    -

--------------------------------- 

 اهتم صديقٍ بالكرة فقط      -

                   وجدت يدا ممدودة تسافدنٍ  -

-------------------------------------------------- 

 ج( اقرأ ورتب الكلمات 

 ...............................................................فلٍ   ..  -وزيد  -تسابقنا  –أنا   -الكرة  -

 ............................................فصداقتنا             ......................–من –أهم -الفوز  -

 ...........................................................من ..........–تركت –فرصٌ –هل –أجلٍ -وز  الف -

 د( خلل الٍ مقاطك صوتيٌ : *اْلَفْوز  ) ........../........./......(  *َمْمدُوَدة  ) ......./....../..../.....( 

 * الْصَداقٌ  )  ............/...../........./...../.....(   *َكِثيًرا   ) ....../............../......(  

ـْ  / د     .................-  أدمح المقاطك لتكون كلمات  *اْلـ  /َقـ /َد/م  .....................   *َزي

******************************************************************** 

 فامٌ تدريبات-ِخظ وتقلم   

 هؤِء  (  -هذه  -فبر فن كل صورة مستذدما )هذا  -ط

       ............................         ...............................        ........      ........... 

 

       ..................................           ................ ...............................                     

 خول المذكر الٍ مؤنث والمؤنث الٍ مذكر -ظ

 *جميلٌ  .............        *ذياط  ............         *خارسٌ     ..................

 ..*فقير  .................       *طالبٌ .............       *نخيف  ........................

 فبر فن كل صورة مك اـافٌ ياء الملكيٌ :-ع

      ...............................                  فانوسً جميل   -

-               ...................        ................... ..................     .............      
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 صل كل مفرد بالجمك المناسب -غ

 جرس       -خديقٌ   -  بخر     -   فين        -مكتبٌ        -فيل   -

 بخار     –مكتبات   -   فيون  -  أفيال      -خاُق  - *أجراس  

 نخن  ( –أكمل بـمير المتكلم المناسب )أنا -ػ

 ............. طفل صمير     *  ............ ممرـٌ *..............شباب مصر               * 

 * .............  أوِد مذلصون         * ...........  رجال القريٌ     * .........ـابط شجاع 

---------------------------------------------------------- 

 هٍ (  –فبر فن كل صورة بجملٌ مكونٌ من كلمتين مستذدما )هو  -ؼ

        ..................          .....................      .... 

     .       .................      …………………………….    

 أكمل كل جملٌ بالفقل المـارع المناسب : -ؽ

 راخٌ المريض ...........الممرـٌ فلٍ-................... القرد الموز        -

 ........... األم الرـيك اللبن  -.................. الفريق الفوز         -

 صوب الكلمات لير الصخيخٌ من خيث التنوين -ؾ

ًٌا     ...............      * صفاءًا.......................  *ديًك    ..............           *بط

 جزر  .......... –فصل   ...............    –خقيبٌ  .............    - *نون الكلمات التاليٌ بالـم ) 

 خدد نوع المد والخرف الممدود فٍ كل كلمٌ -ؿ

 الكلمٌ                               خرف المد                  الخرف الممدود   - 

 ......................              *سيْارة                                     ..........       

 *طيُور                                   ..............                    .......................

 *قِريب                                   ................                  .......................

 .............                  ........................                     * ُخبُوب             

 * َفادل                                 ...............                  .........................

******************************************************************** 

المذكرة بقد تقب شديد وفناء وسور أدفو هللا بالتوفيق للجميك  وفٍ ذدمٌ الجميك للرد فلٍ انتوت 

الخّل وخسن الذاتمٌ وأن  دفاء لنا بالودايٌ والرزقأى سؤال أمانٌ لكل من يخملوا أو يطلك فليوا ال

كان ذر لو يقوم كل من يخملوا بنشرها فلٍ صفختى فلٍ الفيس  كٍ يستفيد الجميك وأرجو التماس الق

 هناك أى ذطأ لير مقصود التوفيق من هللا والسوو من الشيطان 

     ؼؼؽظؿؽػؼضطضم    طغطػؿؼغطططضفبده م فزازى 
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فالٛي   5َ٘ٔٗٔٙٗٔٔٔٓ 05ٕ0َٙٙ٘ٙٓٔٓ  ِؼٍُ ِهؼٍح اتركائ١ح –ّٛق اٌؼٛ٘ٝ ػىاوٜ ػثكٖ ِؽ

 ِهل١ح–
 

   ٕذهَ – 5ٕٔٓٔف أٚي -ػهتٌٝؼى ِموهج ا

 
 شرقيٌ –فاقوس    مستر / فزازى فبده مخمودالقوـٍ

    ؼؼؽظؿؽػؼضطضم                طغطػؿؼغطططضم 

 لمزيد من المذكرات انـم لرابط جروب الفيس التقليمٍ 

facebook.com/groups/522440864764630https://www./ 

 فزازى فبده  –جروب اولٍ ابتداٍُ جميك المذكرات فربٍ ولمات  

https://www.facebook.com/groups/263165784204789/ 

 اٍُ فلٍ تليجرام أو جروب الواتس اولٍ ابتداٍُ  أو جروب أولٍ ابتد

 طغطػؿؼغطططضمن يريد اِشتراك فٍ جروب واتس أو تليجرام يرسل رسالٌ فلٍ رقم 

 فٍ ذدمٌ الجميك للرد فلٍ أى سؤال أو استفسار 

----------------------------  

ب والجود الذى قمت بى ِفداد هذه المذكرة كٍ تذرج لكم بوذا الشكل  أدفو هللا أن هللا مدى التقيقلم 

والسادة أولياء األمور وأدفو هللا بالتوفيق يكون القمل مفيدا للجميك  تّميذ  وأساتذتٍ المقلمين 

 للجميك وتخقيق اِستفادة الكاملٌ  وفٍ ذدمٌ الجميك للرد فلٍ أى سؤال أو استفسار 

–شاء هللا انتظروا قريبا جدا شرح كل دروس وقوافد اللمٌ القربيٌ للصف اِول اِبتداٍُ وان 

أو جروب الواتس م فلٍ رابط جروب الصف اِول فلٍ الفيس   ؿطضظالدراسً الثانٍ الفصل 

 الشرح فيديو  بالصوت والصورة فلٍ قتانٍ فلٍ اليوتيوب وتابقوا والتليجرام    

  ) مستر فزازى فبده مخمود (         القناة باسم  

 
 

https://www.facebook.com/groups/522440864764630/
https://www.facebook.com/groups/263165784204789/

